
OFV statistikk: 

Det du søker – når du trenger det

Hvert år skifter tusenvis av biler eier. Hvor blir det av bilene som får 
ny eier?  OFV statistikk gir deg svarene. 

Norge – et lite land: 

Hvor er det flest 
innbyggere pr. bil?
 

Noen tenker kanskje at det er 
i byene og omkringliggende 
 områder at biltettheten per inn-
bygger er størst. Virkeligheten er 
annerledes. Ved siste årsskifte så 
det slik ut: 

OFV statistikk gir deg Norges mest detaljerte oversikt over alle kjøretøy som 
 registreres – nye, bruktimporterte og eierskifter. Snart lanserer vi et helt nytt og 
enda bedre statistikkverktøy. Da kan du hente ut mer informasjon – raskere, 
 bredere og mer effektivt filtrert enn tidligere.  

Svingninger i bilsalget
 
Antall nye personbiler har steget hvert år fra 2010-2019 (unntatt i 2012 og 2018), mens 
bruktimporten av personbiler i samme periode har svingt mye. 2012 var et toppår med 
30 557 bruktimporterte personbiler, mens tallet i 2016 kun var 16 319. 

I 2018 var det 147 929 nye personbiler i Norge, og bare 21 393 bruktimporterte. 
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Nye, bruktimporterte og eierskifter av biler per år fra 2010 til september 2019

Hvor blir det av bilene 
som  skifter eier?

Nes i Buskerud har Norges 
 HØYESTE biltetthet pr innbygger, 
med nøyaktig 1,4 personer per 
personbil. 

Oslo er – i motsetning til hva 
mange tror - en av kommunene 
i landet med lavest biltetthet pr 
innbygger, med 2,64 innbyggere 
per personbil.

Fram til 1.10 hadde 361 176 person
biler (alle drivstoff) skiftet eier i 
Norge. Av disse var 171 495 dieselbiler, 
og de fleste, 10,7 prosent (18 388), gikk 
til Trøndelag. 

29,1 prosent av alle bruktbiler i Oslo 
blir i Oslo, mens 22 prosent går til 
Akershus. 

Av alle eierskifter på elbiler fra Oslo, 
(5426), forblir hele 38,6 prosent 
i Oslo, mens 25,7 prosent går til Akers-
hus. Under hundre elbiler fra Oslo fikk 
ny eier i Nord-Norge. 

Av eierskifte på dieselbiler går  
21,2 prosent (2542) fra Oslo til 
Oslo, mens 19,6 prosent (2346) går til 
Akershus. 

I Rogaland går 67,9 prosent av 
eierskifter (alle drivstoff) til samme 
fylke, mens 66,1 av bilene ved eier-
skiftene i Hordaland, får ny eier i 
samme fylke. 

I Nordland foregår hele 72,8 pro
sent av eierskiftene innen samme 
fylke. 

Træna kommune har Norges 
LAVESTE biltetthet pr. innbygger, 
med 4 personer per personbil.



Hvor mange gule 
biler finnes på 
 Fagernes?
Om du trenger detaljinformasjon 
fra ditt område, kan OFV statistikk 
gi deg det.  

Her er noen eksempler (pr. 30.09.19): 
Av 1971 personbiler på Fagernes, er det 
11 gule biler, mens 6 er rosa. De fleste 
biler er svarte, hele 449 stykker. 

42,3 prosent av personbilene på 
Fagernes har firehjulsdrift, og 
dieselan delen av alle personbiler i 
kommunen utgjør 51,3 prosent – eller 
1011 biler. 

5,1 prosent – 101 biler – er plugin 
 hybrider, mens det bare er 96 elbiler 
(4,9 prosent). 

Bruktbilmarkedet: 

Mer enn tre 
ganger større enn 
nybilmarkedet
I 2018 var det 479 189 eierskifter på person-
biler, mens antall nye biler var 147 929.
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Golf topper eierskifter 
for menn og kvinner
Uavhengig av kjønn og alder, og over lang tid, så er Volkswagen 
Golf førstevalget for både menn og kvinner når bil bytter eier.  
Men ellers velger vi ulikt.

Volkswagen Golf 1. TOPP FEM
VALGET

1. Volkswagen Golf

Volkswagen Passat 2. 2. Toyota Yaris

BMW 3-serie 3. 3. Volkswagen Passat

Volvo V70 4. 4. Toyota Auris

BMW 5-serie 5. 5. Volkswagen Polo

Eierskifter for elbiler januar til september 2019 
– 10 på topp:

Modell  Antall MA%

Nissan Leaf 5864 20,3 %

Volkswagen Golf 4600 15,9 %

BMW i3 3426 11,8 %

Tesla Model S 3256 11,2 %

Kia Soul 1586 5,5 %

Hyundai Kona 1341 4,6 %

Tesla Model X 1139 3,9 %

Volkswagen up! 1007 3,5 %

Renault Zoe 961 3,3 %

Tesla Model 3 961 3,3 %

Modell
MA%

MA = markedsandel

2018
Bruktbil (eierskifter) 

Nye biler    147 929

Flere eldre 
bruktimporterte biler 
Alder på bruktimporterte biler har økt fra 
et gjennomsnitt på 4,4 år i 2018, til 6,2 år 
i 2019 (pr. 30/9). Det skyldes større import 
av eldre biler (biler som er 20 år eller eldre 
regnes nå som veteranbiler, og denne 
gruppen har fått økt import) samt at 
import av nyere elbiler har gått ned. 

4,4 år 2018
6,2 år 2019

479 189

 FAGERNES


