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Motorfordonsbeståndet 2020
Fordonsbeståndet ökade år 2020
Vid utgången av år 2020 fanns det i fordonsregistret 6 926 137 fordon, av vilka 5 172 173 var
fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,1 procent och antalet fordon
i trafik ökade med 0,9 procent jämfört med situationen i slutet av år 2019. I slutet av år 2020
fanns det 51 111 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Transport- och
kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister samt på Ålands
Fordonsmyndighetens fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.
I slutet av år 2020 fanns det 3 632 851 registrerade personbilar, av vilka 2 773 768 var i trafik. Antalet
registrerade personbilar ökade med 1,6 procent och antalet personbilar i trafik ökade med en procent.
Störst var ökningen av antalet registrerade personbilar i landskapet Norra Österbotten och minst i landskapet
Kymmenedalen.
Fordonsbeståndet åren 1980–2020

Helsingfors 26.2.2021

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

År 2020 registrerades i Fastlandsfinland för första gången totalt 96 417 nya personbilar och totalt 43 904
personbilar importerades som begagnade. Totalt 71 418 personbilar avfördes ur registret. Genomsnittsåldern
för personbilar införda i Fastlandsfinlands register var 15,6 år och genomsnittsåldern för personbilar i
trafik var 12,5 år. Den lägsta genomsnittsåldern för personbilar införda i register fanns i landskapet Nyland
12,9 år och den högsta i Kajanaland 18,0 år.
I slutet av år 2020 fanns det 9 959 eldrivna personbilar i Fastlandsfinlands register och sammanlagt 46
538 laddbara hybrider. Antalet elbilar ökade med 106 procent och laddbara hybrider med 85 procent från
året innan. Den sammanlagda andelen för elbilar och laddbara hybrider var 1,6 procent av alla personbilar
som fanns i registret.
I Fastlandsfinlands register var de vanligaste personbilsmodellerna Toyota Corolla (ca 153 000 st.),
Volkswagen Golf (ca 130 000 st.) och Skoda Octavia (ca 91 000 st.).
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