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Fordonsuppgifter avseende år 2019
Följande uppgifter har tagits fram på kommunnivå för år 2019:
•

Bilinnehav per 1000-invånare.

•

Genomsnittlig körsträcka per bil respektive per invånare.

•

Antal ”tungstarka” respektive ”lättsvaga” personbilar.

Statistikregistret för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över
samtliga fordon som är registrerade i Sverige. De använda uppgifterna från
Statistikregistret för fordon avser fordonsparken vid årsskiftet eller nyregistreringar under
aktuellt år.
Uppgifter om körsträckor kommer från Transporstyrelsens register för samtliga
besiktigade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte
varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.
Modellen för beräkningar av körsträckor beskrivs i följande PM:
http://www.trafa.se/PageDocuments/Reviderad_modell_foer_beraekning_av_koerstraec
kor_%e2%80%93_nya_data_foer_vaegtrafiken_1999-2009.pdf

Begreppsförklaring
Bilinnehav per 1 000-invånare

Avser samtliga personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020 per kommun.
Befolkningsuppgifter har hämtats från SCB:s hemsida och avser befolkningen per 1
november 2019.
Uppgifterna redovisas per kommun där personbilen är registrerad vilket ej nödvändigtvis
är kommunen där personbilen är stationerad. Avser alla personbilar oavsett om ägaren
är en privatperson eller en juridisk person.
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Genomsnittlig körsträcka per bil respektive per invånare

Den sammanlagda körsträckan för alla bilar som varit i trafik någon gång under året,
divideras med antal personbilar som varit i trafik någon gång under året respektive
befolkning per 1 november 2019. Befolkningsuppgifter hämtade från SCB:s hemsida.
Uppgifterna redovisas per kommun där personbilen är registrerad vilket ej nödvändigtvis
är kommunen där personbilen är stationerad. Avser alla personbilar oavsett om ägaren
är en privatperson eller en juridisk person.

Antal tungstarka respektive lättsvaga personbilar

Avser personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020. Tunga/starka avser bilar som väger
över 1 500 kg och samtidigt har en motorstyrka på mer än 115 kW (156 hk). Till
kategorin lätta/svaga bilar räknas bilar med en vikt på högst 1 250 kg och samtidigt
motoreffekt under 85 kW (115 hk).

Jämförbarhet
På grund av en administrativ ändring i Transportstyrelsen Vägtrafikregister har antalet
personbilar i okänd kommun (AAAA) ökat. Personbilar ägda av personer med skyddad
identitet registrerades innan år 2014 i Örebro kommun men numera i kommun AAAA.
Från år 2018 så är uppgifterna i Fordonsregistret förändrade när det gäller
avregistrerade fordon. De fordon som under året blivit avregistrerade är hänförda till den
kommun där ägaren finns som avregistrerade fordonet, (tidigare var det den som ägde
fordonet när det var i trafik/avställt innan avregistreringen), vilket kan medföra att
förändringen av körsträckan i enskilda kommuner, jämfört med tidigare år, kan vara
väldigt stora så man bör vara försiktig med jämförelser med tidigare år.
Den 20 maj 2018 fick Sverige nya besiktningsregler för personbilar. De tidigare fasta
besiktningsperioderna slopades och nästa besiktning ska numera ske inom 14 månader
från senaste besiktningen (gäller från och med den tredje besiktningen efter fordonet
tagits i bruk). Justering av modellen för att beräkna körsträckor har därmed justerats för
de nya reglerna vilket innebär ett marginellt tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 för
totalen. Effekten för enskilda kommuner har inte studerats.

