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Registreringsstatistik januari - juni 2018 
 
Motorcykelbranschen går fortfarande sakta men säkert starkt. Antalet nyregistrerade MC fortsätter ligga 
över föregående år med 284 st. 
 
Antalet registrerade mopeder ser i en första blick ha gått ner med 5% det första halvåret 2018 jämfört med 
föregående år, men samtidigt har det registrerats 175 fler under juni 2018 jämfört med juni 2017. En del av 
förklaringen ligger i att statistiken fortfarande påverkas av övergången mellan Euro 3 och Euro 4. 
 
I övriga fordonskategorier är det små förändringar. Det som kan påpekas är att köparna går från ATV-
segmentet till traktorregistrerade fyrhjulingar, att mopedbilarnas tidigare ökade marknad verkar ha 
avstannat och att snöskotersäsongen stängdes som tidigare nämnts på ett fantastiskt resultat med 10 878 
nyregistrerade fordon. 
 
 
Niklas Kristoffersson 
Vd McRF, ALF och Snöfo 
 
 

Motorcyklar 

Januari – juni 2017: 6586 st. Januari – juni 2018: 6870 st. + 4% 

Mopeder 

Januari – juni 2017: 7848 st. Januari – juni 2018: 7479 st. - 5% 

Mopedbilar 

Januari – juni 2017: 667 st. Januari – juni 2018: 649 st. - 3% 

Quadricycles 

Januari – juni 2017: 303 st. Januari – juni 2018: 488 st. + 61% 

ATV 

Januari – juni 2017: 2483 st. Januari – juni 2018: 2088 st. - 16 % 

Traktorregistrerade fyrhjulingar 

Januari – juni 2017: 1615 st. Januari – juni 2018: 2040 st. + 26% 

Snöskotrar 

Juli 2016 – juni 2017: 9474 st. juli 2017 – juni 2018: 10878 st. + 15% 

 
Enbart juni: 
 

 2017 2018 Förändring 

Motorcyklar 1272 1329 + 4% 

Mopeder 2056 2231 + 9% 
Mopedbilar 149 132 - 11% 

Quads 47 48 + 2% 

ATV 452 405 - 10 % 
Traktorer 418 470 + 12% 

Snöskotrar 25 12 - 52 & 
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