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Logg inn
Når du har gått til ofvstatistikk.no i nettleseren, må du logge inn på siden for å få 
tilgang til data og de søkene du ønsker å gjøre. 

Ditt brukernavn og passord ble sendt deg på e-post da du ble opprettet som bruker 
av systemet. 

Glemt passord?
Har du glemt passordet ditt, klikker du på «Glemt passord» i innloggingsboksen, og du 
vil få tilsendt et nytt. 

Denne brukerveiledningen er laget for brukere av 
ofvstatistikk.no for å gi god oversikt over alle funksjoner, og 
dermed en forståelig og effektiv bruk av tjenesten.

Vær oppmerksom på at enkelte av funksjonene i 
veiledningen avhenger av hvilke tilganger du har på 
ofvstatistikk.no 

Ønsker du flere tilganger enn du har med ditt abonnement, 
ta kontakt med oss på telefon eller e-post  
(se e-postadresse og telefonnummer lenger ned). 

Har du behov for mer illustrerende eksempler, finner du et 
utvalg eksempel-søk under menypunktet «Veiledninger»  
på ofvstatistikk.no

Spørsmål?
Du kan alltid kontakte oss dersom du har spørsmål i forbindelse med bruken 
av systemet, eller i forhold til denne veiledningen.

Vi er klare til å hjelpe deg, enten på telefon eller e-post.

Telefon: +47 24 11 12 30

e-post: firmapost@ofv.no
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Registreringer
Registreringer omfatter alle registreringspliktige kjøretøy hvor det er foretatt en 
eierendring i en gitt periode.

Kjøretøybestand
Kjøretøybestand omfatter hele bestanden av alle registrerte kjøretøy i Norge. Du kan 
selv velge hvilket tidspunkt du ønsker å få bestandstall for.

Begge søkesider er bygget opp rundt en rekke søkekriterier som du kan bruke til å 
definere det søket du ønsker å lage en rapport for.

Kriteriemessig er sidene nærmest identiske. 

På de påfølgende sider vil alle kriterier bli gjennomgått. 
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Grunnleggende kriterier 1. Registreringstype – Angi hvilke registreringer ditt søk skal hente. Dette kriteriet 
finner du kun under fanen Registreringer. 

Registreringene er delt inn i fem typer:

• Førstegangsregistrerte nye – biler som får registreringsnummer/bilskilt for 
første gang. Det betyr at de ikke har hatt skilter/vært registrert andre steder i 
verden før denne registreringen.

• Omregistrering samme eier – biler som gjenregistreres på samme eier, f. eks. 
fordi de har vært avregistrert en periode

• Eierskifter – omfatter biler der eier/brukerforholdet er endret, men hvor 
registreringsnummer opprettholdes.

• Avregistrering – biler som avregistreres og får nummerskiltene fjernet, 
midlertidig eller permanent.

• Bruktimport – biler/kjøretøy som får skilter i Norge for første gang, men som 
har hatt skilter i andre land.

2. Tidsperiode - Under fanen Registreringer kan du angi tidsrommet du ønsker 
å se registreringer for. Du kan avgrense søket til en spesifikk start- og sluttdato, 
eller velge en fast periode, for eksempel År til dato eller Måned til Dato. 

Det er også mulig å angi en periodemessig oppdeling av søkeresultatet på hhv 
uke, måned, kvartal og år, eller kvartal/måned.

For Kjøretøybestand velger du dato for den bestanden du ønsker å søke i. Du kan 
velge mellom aktuell bestand, sist avsluttet år, sist avsluttet halvår, eller du kan 

angi en valgfri dato.

3. Geografisk inndeling – Her kan du begrense søket til kun å gjelde bestemte 
områder i landet. 

Inndelingen kan gjøres på Hele Landet, Fylke, Kommune, Postnummer eller Egne 
områder, avhengig av hva du har tilgang til.

• Funksjonen Egne områder blir gjennomgått på en annen side i veiledningen.

1

2 3
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1. Kjøretøygruppe – Her velger du hvilke kjøretøygrupper du ønsker å basere 
ditt søk på. Utvalget av kjøretøygrupper du kan se, avhenger av abonnementet. 
Velger du Utvidet valg av kjøretøygrupper, får du mulighet til å sortere mer 
detaljert hvilke du vil se.

2. Merker og modeller – Her kan du angi hvilke bilmerker og modeller du ønsker 
å ta med i søket.

3. Eiertype – Her angir du eierforhold på kjøretøyet. Du kan velge mellom Næring 
og Privat.

4. Brukertype – Her angir du brukerforholdet. Akkurat som for Eiertype, kan du 
her velge mellom Næring eller Privat.

5. Drivstoff – Her har du mulighet til å spesifisere drivstoffet for kjøretøyet. Med 
drivstoff menes f.eks. diesel, bensin, elektrisitet, hydrogen, gass, hybrid, ladbar 
hybrid etc.

6. Girkasse – Her angir du Manuell eller Automatisk. 

7. Aksler med drift – Her kan du velge hjulkonfigurasjon.

8. Motorytelse - Her kan du filtrere på ønsket motorytelse-intervall.

9. Slagvolum - Her kan du filtrere på ønsket slagvolum-intervall.

10. Utslippskrav – Her kan du filtrere på ønsket utslippskrav.

11. Segment – For personbiler og MC er det mulig å velge spesifikke segmenter for 
et søk, for eksempel Småbiler, Kompaktklassen, SUV store biler. 

12. Kjøringens art – Dette feltet lar deg filtrere søket på Drosje, Leiebil, Lærevogn, 
Egentransport funksjonshemmet og en rekke andre varianter. 

13. Karosseri – Her kan du spesifisere, f. eks. Sedan, Stasjonsvogn, Pickup og andre 
varianter. 

14. Påbygg – I dette kriteriet kan du filtrere på informasjon om påbygg (gjelder 
lastebiler).

15. Totalvekt – Her kan du avgrense på kjøretøyets Totalvekt.

Kjøretøykriterier
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1. Eier/Bruker – Her kan du i søket angi om de påfølgende virksomhetskriterier 
skal gjelde for kjøretøyets eier, bruker eller én av de to. 

2. Bransje – Her velger du om eieren eller brukeren skal være tilknyttet en spesifikk 
bransje.

3. Selskaper – Her kan du søke etter konkrete selskaper som har kjøretøyflåte. 

4. Utvidede selskapsdata – I dette feltet har du mulighet til å søke på 
økonomiske nøkkeltall som egenkapital, gjeld og soliditetsgrad. Det er også 
mulig å angi selskapsform og antall ansatte i bedriften. 

5. Flåte – Angi om eierens eller brukerens samlede flåtestørrelse skal tas med som 
søkekriterie. Dersom du aktiverer valget, kan du angi størrelsen på den flåten du 
vil fokusere på samt hvilke kjøretøytyper som skal tas i betraktning. 

6. Leasing – Her angis det om kjøretøyet skal være leaset eller ikke-leaset. 

Selskapsopplysninger
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Ole Nordmann
Alle biler AS
Ole Nordmann
Alle biler AS
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Egne områder

Egne områder, under Geografisk inndeling, gir deg muligheten til selv å definere 
grupper av postnummer som er relevante for dine søk. 

Fordelen ved å opprette egne områder, er at du da kan slippe å velge ut en stor 
mengde postnummer mer enn én gang. 

1. Opprett egne områder – Et område kan opprettes ved å klikke på Rediger 
områder. 

I de neste vinduene kan du opprette nye områder, i tillegg til å redigere og slette 
eksisterende områder. 

Et område defineres ved å gi det et navn, og så tilføye de postnumrene området 
skal bestå av:

MERK: Den geografiske inndelingen relaterer seg i utgangspunktet til bilens/
kjøretøyets eier (eller bruker hvis det er en leasingbil og bruker er oppgitt).

1

Ole Nordmann
Alle biler AS
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Lagre og nullstille søk

2

1

1. Nullstille – Du kan alltid nullstille alle søkekriterier på søkesiden ved å klikke på 
knappen Nullstill. Da vil alle kriterier settes tilbake til «fabrikkinnstillingene».

Hvis du ønsker å fjerne enkelte kriterier uten å nullstille hele søkesiden, gjør du 
det på samme måte som da du tilføyde dem.

2. Søkeprofiler – Dersom du har angitt ulike søkekriterier som du vil kunne gå 
tilbake til og bruke på nytt senere, kan du gjøre det ved å lagre kriteriene som en 
Søkeprofil. 

Du henter opp lagrede søkeprofiler fra samme knapp, og her kan du også gi 
profilen nytt navn og slette eksisterende profiler:

Haker du av for «Delt profil», vil den lagrede søkeprofilen automatisk være 
tilgjengelig for alle brukere av samme abonnement. 

MERK: Du finner og bruker en søkeprofil på samme side som den blir lagret. 
Er den lagret i Registreringer, skal den også kunne leses igjen der. Du kan 
samtidig skifte til Kjøretøybestand og bruke søkekriteriene der, fordi de blir 
lest inn ved skifte av side.
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Rapportutforming og rapporter 1. Rapportinnhold – Med dette feltet angir du hvordan dataene du har søkt opp 
skal presenteres. Det kan for eksempel være pr. merke, pr. modell eller pr. eier. 
Er eier et selskap, kan det brukes til å lage en liste over selskaper som eier eller 
bruker kjøretøyene i rapporten du har hentet fram.

Det er også mulig å endre utseende på en rapport du har laget. 

2. Vis i Excel – Dette valget vil eksportere den aktuelle rapporten til Excel, som 
igjen gir deg mulighet til å jobbe videre i Excel med de dataene du har søkt opp. 

3. Vis rapport – Dette vil vise den aktuelle rapporten direkte på nettsiden. 
Fordelen ved å kjøre rapporten her, er at du så vil kunne utdype de dataene du 
har søkt opp.

Under ser du eksempel på en rapport laget Pr. modell: 

1 2 3

Ole Nordmann
Alle biler AS
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1. Rapportutseende – Det er mulig å endre oppsettet på rapporten du lager. Slik 
kan du enkelt se rapporten over gruppen av kjøretøyer du har listet opp i ulike 
varianter. 

Skifter du rapportutseende eller går tilbake til søkesiden, vil alle åpne rapporter 
automatisk bli lukket. 

2. Eksportere rapporter – Du kan enkelt eksportere rapporten du har laget til 
Excel, konvertere den til PDF eller skrive den ut. 

3. Anvendte kriterier – Her kan du alltid se hvilke kriterier rapporten din er 
basert på. 

4. Valgte menyer – Hver utdypet rapport (som er åpnet ved en utvidet meny) 
vises i en ny fane. Slik kan du fritt navigere mellom, og sammenligne, ulike 
rapporter. Likeledes kan du lukke dem hvis du ikke lenger ønsker å bruke dem.  

5. Åpne rapporter – Ønsker du å få utdypet én eller flere av de datamengder 
som rapporten du har laget består av, kan du gjøre det ved å klikke på den 
gjeldende datagruppe, og så velge hva du ønsker videre utdypet fra den 
utvidede meny. 

Valgte rapporter og utvidede menyer

1

5

3

4

2

Ole Nordmann
Alle biler AS
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Pr. kjøretøy:

Pr. eier/bruker::

Kolonneoppsett
For de to rapportene som viser Pr. kjøretøy og Pr. eier/bruker kan du selv bestemme 
hvilke av de tilgjengelige opplysningene de skal inneholde om henholdsvis 
kjøretøyene og selskapene. 

Oppsettet gjøres via Innstillinger og deretter fanen Kolonneoppsett:

MERK: Oppsettet av kolonner vil også påvirke hvilke opplysninger som blir 
tatt med i rapporten ved eksport til Excel.

Ole Nordmann
Alle biler AS

Ole Nordmann
Alle biler AS

Ole Nordmann
Alle biler AS
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1. Søkefelt - Her taster du inn navn eller organisasjonsnummer på det selskapet 
du ønsker å lage en rapport om. 

2. Søkehistorikk – I listen ”Dine siste søk” kan du se, eller hente opp på nytt, 
selskaper du tidligere har søkt på.  

3. Vis flåte pr. kjøretøy – Med denne knappen kan du lage en liste over alle 
enheter i selskapets flåte som du har søkt opp. 

Rapportens utseende lages med utgangspunkt i Pr. kjøretøy, og dermed vil den 
vise opplysninger som svarer til oppsettet av kolonner under Innstillinger.

4. Eksport til pdf – Eksporterer rapporten din til PDF, slik at du for eksempel kan 
skrive den ut. 

5. Konsernhierarki – Hvis du har tilgang til denne funksjonen, kan du velge om 
du vil fokusere på det enkelte selskap, datterselskaper eller hele kjøretøyflåten til 
konsernet.

6. Kjøretøygrupper – Her kan du velge hvilke kjøretøytyper rapporten skal 
fokusere på i forhold til selskapets fullstendige kjøretøyflåte. 

7. Rapporten – Selve rapporten lages med opplysninger om selskapets økonomi, 
flåteoversikt, leasing og flåteutvikling samt merke- og modelloversikt. 

Finn selskap
Fanen Finn Selskap gir deg mulighet til å hente opp en detaljert rapport om et 
spesifikt selskap, via selskapsnavn eller organisasjonsnummer.

MERK: Rapportene under denne fanen viser utelukkende data for de kjøretøy 
der selskapet står som bruker. Ønsker du en full flåteoversikt for en gitt 
virksomhet, kan det søkes opp via fanen Kjøretøybestand.
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1. Søkefelt – Her taster du inn registrerings- eller understellsnummer på kjøretøyet 
du ønsker å lage en rapport for. 

2. Søkehistorikk – I denne listen kan du se, og hente fram igjen, kjøretøy du har 
søkt på tidligere. 

3. Eksport til PDF – Knappen eksporterer rapporten du har hentet fram til PDF, og 
så kan du for eksempel skrive den ut eller lagre den til annet bruk. 

4. Rapporten – Selve rapporten lages med opplysninger om kjøretøyets 
registreringsforhold, tekniske data samt en samlet registreringshistorikk. 

Finn kjøretøy
Fanen Finn kjøretøy lar deg søke opp en detaljert rapport på et spesifikt kjøretøy via 
registrerings- eller understellsnummer.
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Ole Nordmann
Alle biler AS


