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BILPAK - Fordonsdata 
 

– till dig som behöver aktuell information om fordonsbestånd 
 

Bilpak åskådliggör biltätheten och hur fordonsbeståndet i olika 

regionala delområden ser ut.  

De olika tabellerna är baserade på registerstatistik från Fordonsregistret 

och Rikets totalbefolkning (RTB). 

Tabellerna ger bland annat en insyn i delområdens biltäthet, så som 

antal bilar per 1000 invånare, antal hushåll med eller utan bil. 

I Bilpak redovisas också antalet EU-mopeder, MC, personbilar, 

lastbilar, bussar, släpvagnar, traktorer och terrängskotrar som är i trafik 

eller avställda vid årsskiftet, nyregistrerade och avregistrerade i 

delområdet under aktuellt år. 

Även andra fordonsvariabler så som ägarkategorier, yrkesmässiga 

fordon, tjänstevikt och drivmedel redovisas.  

 

År 2016 lanserades en ny tabell, tabell 3, för att hjälpa kommuner med 

analyser av till exempel parkeringstal, miljömål och socioekonomisk 

utveckling. Nu kan denna tabell även beställas för åren 2012 – 2015. 

Beställning av äldre årgångar sker direkt till handläggare 

tina.svahn@scb.se och inte via det webb-baserade beställningssystemet.  
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Regional fördelning 
Statistiken framställs för län, kommuner och delområden 

i kommuner (nyckelkodområden). 

 

Källmaterial 
Uppgifterna i BILPAK hämtas från statistikregistret för fordon, SCB;s 

körkortsregister, IoT, Inkomst och taxeringsregistret och SCB:s register 

över totalbefolkningen (RTB). För att kunna ta fram fordonsstatistik på en 

lägre 

nivå än kommun krävs en kombination av uppgifter ur fordonsregistret och 

RTB. För fordon som registrerats på privatpersoner eller personliga företag 

hämtas med hjälp av personnumret lägesuppgifter i RTB..  

 
Aktualitet 
Uppgifterna avser senaste årsskiftet. (data för förmånsbilar är från året innan 
aktuellt år) 
 

Kvalitet och jämförbarhet 
Vid framställning av tabellerna 1.1 och 1.2 används uppgifter från 

fordonsregistret. För framtagning av tabell 2 används även SCB:s register 

över totalbefolkningen (RTB). 

Vid samkörning av de två registren finns personbilar i fordonsregistret med 

privatpersoner som inte kan hittas i RTB. Skillnaden beror huvudsakligen på 

att dessa personer har avlidit eller utvandrat ur riket. 

Vid framtagning av tabell 2 på lägre nivå än kommun kan vi endast redovisa 

de personbilar, vars ägare finns i RTB. 
 

Annan fordonsstatistik 
På SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001, redovisas tabeller och diagram 

med fordonsstatistik för alla fordonsslag såsom personbilar, lastbilar, 

motorcyklar med mera.  

Den första vardagen i varje månad uppdateras en excel-fil, på både SCB:s 

och Trafikanalys webbplats, som innehåller uppgifter om alla fordon. De 

olika fordonsslagen redovisas fördelade efter månad, status (i trafik, 

avställd), ny- eller avregistrerad. Då det gäller personbilar publiceras 

uppgifterna även fördelade efter kommun, miljöbil och typ av drivmedel. 

Historiska data går även att ta fram via Statistikdatabasen. 

 

Tidsplan 
BILPAK beställs i nov/dec. 

Tabellerna beställs på en förtryckt beställningsblankett, som vi sänder ut 

cirka fyra veckor innan det är dags att beställa. 

Föregående års beställning finns inlagd på den förtryckta 

beställningsblanketten. 

  

Leveranstid 
BILPAK-tabellerna levereras i maj. 

Tag gärna kontakt med Tina Svahn, e-post Tina.Svahn@scb.se,  

telefon 010-479 66 26 

 

 


