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Registreringsstatistik januari - oktober 2018 
 
Intern information till moped- och MC branschen 
 
Säsongen för tvåhjulsfordon börjar som vanligt trappa ner när hösten slagit ut på allvar vilket 
registreringssiffrorna för oktober tydligt visar. 
 
Siffrorna för antalet registrerade MC fortsätter ligga stabilt i samma härad som samma period 2017*. 
 
Däremot fortsätter antalet registrerade mopeder slå rekord. Vi har redan i oktober månad passerat 15 000 
mopeder och det kommer att bli ett fantastiskt år för fordonsbranschen och återförsäljarna av mopeder. 
 
Därmed har hela branschen på två hjul registrerat nästan 25 000 nya fordon vilket är mycket glädjande. 
 
Bland övriga fordon har nästan 500 fler traktorregistrerade fyrhjulingar tillsammans med ATV-fordonen 
hittills under säsongen registrerats jämfört med 2017. 
 
Niklas Kristoffersson 
Vd McRF, ALF och Snöfo 
 

Motorcyklar* 
Januari – okt. 2017: 10 681 st. Januari – okt. 2018:   9 717 st. - 9 % 
Mopeder* 
Januari – okt. 2017: 12 402 st. Januari – okt. 2018: 15 035 st. + 21 % 
Mopedbilar 
Januari – okt. 2017:   1 373 st. Januari – okt. 2018:   1 342 st. - 2 % 
Quadricycles 
Januari – okt. 2017:     467 st. Januari – okt. 2018:      706 st. + 51 % 
ATV 
Januari – okt. 2017:    4 058 st. Januari – okt. 2018:   3 511 st. - 16 % 
Traktorer Fyrhjulingar 
Januari – okt. 2017:   2 692 st. Januari – okt. 2018:   3 678 st. + 37 % 
Snöskotrar 
Juli 2017 – okt. 2017:      744 st. juli 2018 – okt. 2018:      560 st. - 33 % 

 
Enbart oktober: 
 

 2017 2018 Förändring 
Motorcyklar* 536 460 - 14 % 
Mopeder* 896 1 255  + 40 % 
Mopedbilar 214 197 - 8 % 
Quads 33 47 + 42 % 
ATV 379 333 - 14 % 
Traktorer 4-hjul 306 435 + 42 % 
Snöskotrar 522 473 - 10 % 

 
* Jämfört med 2017 ser nedan statistik ut som om MC tappat, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 
gjort att många MC registrerades 2016 men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det 
året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv. Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som 
statistiskt får genomslag under 2018.  


