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0

Allmänna uppgifter

0.1
Energi

Ämnesområde

0.2
Statistikområde
Tillförsel och användning av energi
0.3
SOS-klassificering
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS)

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning
(2001:100) om den officiella statistiken.
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation

Energimyndigheten

Postadress

Box 310, 631 04 Eskilstuna

Kontaktperson

Erik Olsson

Telefon

016 - 44 24 56

E-post

erik.olsson@energimyndigheten.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Andres Quinones

Telefon

010 – 479 68 65

E-post

Andres.quinones@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftslämnarskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den
officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken samt Energimyndighetens (STEM:s) föreskrifter (STEMFS
2016:5).
0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan
röjas varken direkt eller indirekt.
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda regler
för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella
statistiken och Förordning (2001:100).
0.8
Gallringsföreskrifter
Gallringsbeslut saknas.
0.9
EU-reglering
Statistiken är inte EU-reglerad.
0.10
Syfte och historik
Syftet med undersökningen är att ge en total bild över
fordonsgasleveranserna ut till den svenska marknaden. Uppgifterna
har bland annat har stor betydelse för att beskriva landets
energisituation då statistiken används för att göra energiprognoser.
SCB genomför undersökningen på uppdrag av Energimyndigheten,
som sedan 1998 är statistikansvarig myndighet för den officiella
statistiken inom energiområdet. Statistiken framställdes av
branschorganisationen Energigas Sverige AB mellan 1995 och 2008
innan ansvaret gick över till SCB år 2009. Statistiken från när Energi
gas Sverige var statistikproducent statistik finns på Energigas
Sveriges webbplats: www.energigas.se och www.gasbilen.se/Atttanka-pa-miljon/Fordonsgas-i-siffror.
0.11
Statistikanvändning
Statistiken används bland annat av Energimyndigheten och
Energigas Sverige. Energimyndigheten använder resultaten som
underlag för energiprognoser och styrmedelsanalyser. Statistiken
används vidare av de departement och myndigheter med flera som
har till uppgift att svara för energiförsörjningen och följa
energianvändningen. De använder resultaten bland annat som
underlag för energiplaner. Statistiken används även av forskare och
privatpersoner.
0.12
Upplägg och genomförande
Leveranser av fordonsgas samlar in uppgifter avseende volymer av
levererad fordonsgas via ett elektroniskt frågeformulär som görs
tillgängligt för uppgiftslämnarna i början på varje månad.
Fordonsgasen kan antigen bestå av endast naturgas, endast biogas
eller en kombination av dessa två gaser.
Uppgifter som efterfrågas är total levererad volym fördelat på per
kommun av naturgas, biogas, LNG (flytande naturgas), LBG
(flytande biogas) ut till den svenska marknaden. Uppgiftslämnarna
lämnar även uppgifter om antalet tankställen som fordonsgasen har
levererats till samt vilken typ av tankställe det är. För att fånga upp
leveranser som endast går ut till den svenska marknaden bes
uppgiftslämnarna att endast ange leveranser till tankställen som
avser att sälja till slutkunder.
Aktörer som levererar fordonsgas till slutkunder totalundersöks och
omfattar ca 30 objekt.
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0.13
Internationell rapportering
Statistiken rapporteras inte internationellt.
0.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

1

Innehållsöversikt

Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.

Undersökningen är en totalundersökning av företag och kommuner
som levererar fordonsgas ut till slutkund. SCB samlar in variablerna
naturgas, biogas, LNG, LBG, antal publika tankställen, antal ickepublika tankställen antal och tankställen för bussar.
1.1

Undersökta populationer och variabler

Undersökt population

Undersökt variabel

Namn

Referenstid

Namn

Referenstid

Företag och
kommuner som säljer
fordongas till
slutkund

Kalenderåret
2016

Naturgas

Månad

Kalenderåret
2016

Biogas

Månad

Kalenderåret
2016

Flytande naturgas
(LNG)

Månad

Kalenderåret
2016

Flytande biogas
(LBG)

Månad

Kalenderåret
2016

Antal publika
tankställen

Månad

Kalenderåret
2016

Antal icke-publika
tankställen

Månad

Kalenderåret
2016

Antal tankställen för
bussar

Månad
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Redovisade populationer och storheter

Redovisad Indelning i
Redovisad Redovisad StatisMåttpopulation redovisnings- storhet
storhets
tiskt mått enhet
grupper
referenstid
Naturgas

Riksnivå

Total
levererad
volym

Månad

Volym

1000
Nm3

Län

Total
levererad
volym

År

Volym

1000
Nm3

Riksnivå

Total
levererad
volym

Månad

Volym

1000
Nm3

Län

Total
levererad
volym

År

Volym

1000
Nm3

Riksnivå

Total
levererad
volym

Månad

Volym

1000
Nm3

Län

Total
levererad
volym

År

Volym

1000
Nm3

Antal
tankställen

År

Antal

Styck

Publika & ickepublika
tankställen
Tankställen för
bussar
Biogas

Publika & ickepublika
tankställen
Tankställen för
bussar
Total
fordonsgas

Publika & icke
publika
tankställen
Tankställen för
bussar
Tankställen

Publika
tankställen
Icke publika
tankställen
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Tankställen för
bussar
1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Undersökningens resultat publiceras månatligen på SCB:s webbplats
www.scb.se/EN0120 i form av olika tabeller.
Det förekommer ibland att publicerad statistik behöver korrigeras om
information tillkommer eller om fel upptäcks efter det att
statistikuppgifterna redovisas första gången. För att en korrigering
ska genomföras ska felet bedömas vara av det slag att det har
betydande inverkan på statistikens resultat. Upplysning om
reviderade alternativt korrigerade uppgifter sker vid varje
publicering i anslutning till berörda tabeller på www.scb.se/EN0120.
1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i kvalitetsdeklarationen.
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i SCB:s
mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats,
www.scb.se/EN0120.

2

Uppgiftsinsamling

Uppgiftsinsamlingen genomförs via ett elektroniskt frågeformulär
som görs tillgängligt för uppgiftslämnarna vid varje månads slut.
Efter sista insamlingsdatum skickas skriftlig påminnelse och efter
ungefär ytterligare 14 dagar sker telefonpåminnelser till dem som
inte svarat. Bortfallet är väldigt litet och består främst av objekt med
liten verkan på statistiken.
2.1
Ram
Objekten i rampopulationen består av företag och kommuner som
levererar fordonsgas, antigen som naturgas eller biogas eller en
kombination av dessa, för fordonsdrift till slutkund.
Alla distributörer till slutkund skall ingå i undersökningen och
underlaget kring vilka företag som är aktiva på svensk marknad sätts
i samarbete med branschorganisationen Energigas Sverige AB.
Avstämning sker med Energigas Sverige AB två gånger per år
angående vilka företag som levererar fordonsgas till slutkonsument.
En viss undertäckning kan också förekomma i de fall SCB saknar
kännedom om att företagen och kommunerna levererar naturgas eller
biogas till fordonsdrift eller om uppgiftslämnaren inte vill lämna in
uppgifter. För nyöppnade tankställen som får sina leveranser från
nya aktörer kan det emellertid, åtminstone temporärt, föreligga
undertäckning. Övertäckning kan i teorin förekomma om
uppgiftslämnare inte har leveranser till slutkund utan endast
leveranser till bolag/kommuner som håller volymerna på deras
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lager. Detta medför att man överskattar den levererade volymen ut
till den svenska marknaden. Risken för övertäckning bedöms dock
vara mycket låg då objekten är få och är noggrant analyserade.
2.2
Urval
Inget urval dras, samtliga objekt ingår i statistiken.
2.3
Mätinstrument
Insamlingen sker via ett elektroniskt frågeformulär, se Bilaga 3 som
kräver ett särskilt användarnamn och lösenord vid inloggning, vilket
skyddar uppgiftslämnandet. Inloggningsuppgifterna byts ut varje år
och skickas via ett introduktionsbrev som skickas i början av januari.
Frågeformuläret har inbyggda kontroller för att minska osäkerheten.
Har inte uppgiftslämnarna svarat efter sista svarsdagen skickas det
även ut ett påminnelsebrev.
Introduktionsbrev, instruktioner, frågeformulär samt
påminnelsebrevet är bifogade sist i detta dokument. Allt detta
material finns att tillgå på engelska för uppgiftslämnarna om de så
önskar.
2.4
Insamling
Frågeformuläret finns tillgängligt för uppgigslämnaren första
vardagen i respektive insamlingsmånad. Sista svarsdatum är ställt till
20 dagar efter månadens slut. Inkomna frågeformulärkompletteras
via e-post med uppgiftslämnaren om frågeformuläret är
ofullständigt.
En påminnelse skickas ut till de uppgiftslämnare som inte besvarat
enkäten vid kommande månadsskifte. De uppgiftslämnare som trots
skriftlig påminnelse inte besvarat enkäten påminns slutligen via
telefon. I det fall där uppgiftslämnaren redovisat uppgifter som
avsevärt skiljer sig från övriga uppgiftslämnare görs en återkontakt.
2.5
Databeredning
Svaren på de elektroniska frågeformulären registreras i en
applikation och läses in automatiskt in i en databas. Svaren från
webbformulären läses in automatiskt i SCB:s databas. Jämförelser
görs gentemot föregående månad samt samma månad föregående år.
Vid misstänkta fel kontaktas uppgiftslämnaren för kontroll och
korrigering av uppgifterna. Kontroller görs även på aggregerad nivå
inför den månatliga publiceringen.
Om ett frågeformulär inkommer efter att resultaten publicerats
registreras dessa uppgifter och revideringar görs. Om
uppgiftslämnaren inte är kontaktbar imputeras värden genom att
använda föregående månads värde.

3

Statistisk bearbetning: antaganden och
beräkningsformler

Undersökningen är en totalundersökning, där företagen har
uppgiftslämnarskyldighet och rapporterar in de efterfrågade
uppgifterna direkt till SCB. Inga modellantaganden,
punktskattningar eller variansskattningar görs.
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Bortfallet består i princip endast av objektsbortfall som innebär att
uppgiftslämnarna av någon anledning valt att inte besvara
frågeformuläret.
För att bortfallsjustera för de bolag som inte svarat på
frågeformuläret görs imputeringar med hjälp av tidigare lämnade
uppgifter. Det insamlade datamaterialet har ett tydligt
säsongsmönster används föregående års värde för samma månad.
För de bolag som tillkom under referensåret 2016 används
föregående månads värde som imputeringsmetod.
Felkällor är om företagen av misstag rapporterar in fel volymer eller
fel bränsleslag, vilket är svårt att bedöma om felet inte är uppenbart.

4

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Statistikens slutliga observationsregister
Register
Fordonsgas

Registervariant
Fordonsgas

Registerversion
2016

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i
ovanstående tablå.
4.2
Arkiveringsversioner
Inga registerversioner har ännu arkiverats.
4.3
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång.
Arbetet har gått enligt plan.
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