
 

 

 

 
2016-01-06 
 
Registreringsstatistik till och med december 2015  
 
 

Kommentarer 
 

När vi summerar 2015 ser vi att den positiva utvecklingen från tidigt i våras hållit i sig året ut. Den 
positiva utvecklingen förklaras av låga räntor, att många är i arbete och inte minst ett uppdämt 
behov efter fler år av försiktighet. Inför kommande år tror vi på en fortsatt positiv utveckling då det 
är en bit kvar till det vi bedömer vara en normal marknad som för motorcyklar är cirka 12 000 
fordon per år, för mopeder är motsvarande siffra 15 000 fordon per år. 
- Att vi tror på en fortsatt ökning av nya motorcyklar och mopeder beror på ett fortsatt uppdämt 
behov men även på en snabb och mycket spännande teknisk utveckling de senaste åren. När det 
gäller mopeden kommer även större 15-årskullar att öka nyregistreringen de kommande åren 
säger Per Johansson, Vd för McRF. 
 

I samband med MC Mässan 28 – 31 januari i Göteborg kommer vi att presentera mer statistik. Allt 
från Tio i Topp 2015 och olika kategoritrender till sammanställning av de senaste årens tekniska 
utveckling. Dessutom kommer några spännande visioner inför framtiden att presenteras.    
    
Motorcyklar 

Januari – december 2014: 8236 stycken Januari - december 2015: 9424 stycken + 14,4 % 
 
Mopeder 

Januari – december 2014: 8661 stycken Januari - december 2015: 10 635 stycken + 22,8 % 
 
Mopedbilar 

Januari – december 2014: 368 stycken Januari - december 2015: 671 stycken + 82,3 % 
 
Quadricycles 

Januari – december 2014: 2567 stycken Januari - december 2015: 2911 stycken + 13,4 % 
 
ATV 

Januari - december 2014: 6552 stycken Januari - december 2015: 7198 stycken + 9,9 % 
 
Snöskotrar 
 

Juli – december 2014/2015: 5006 stycken Juli – december 2015/2016: 5840 stycken + 16,7 % 
 
Enbart december 2014  2015 
Mc   128  246  + 92,2 %  
Moped   163  281   + 72,4 % 
Mopedbil  26  80  + 207,7 % 
Quads   144  184  + 27,8 % 
ATV   542  612  + 12,9 % 
Snöskoter  2829  2659   - 6 % 
 
Per Johansson 
McRF 


