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Registreringsstatistik till och med november, 2017 
 
Från och med 2018 gäller Euro 4 för mopeder vilket innebär att de blir renare och därmed bättre för miljön. 
Många mopeder tillverkade efter det nuvarande regelverket ställs i trafik i slutet av 2017, utan att ha nått 
slutkonsument, för att komma in i systemet, Vi tar inte med dessa mopeder i vår statistik för 2017 då vår 
statistik speglar den faktiska marknaden. 
 

Motorcyklarna har en ökning av nyregistreringen med 10,1 procent. En närmare analys av statistiken visar 
att 393 stycken 125:or har registrerats i år, en ökning med 58 procent jämfört med ett snitt de senaste åren.  
- Ökningen av den minsta klassen,125 kubik, är mycket glädjande. Det är tilltalande och roliga motorcyklar 
med stort användningsområde, säger Per Johansson, Vd för McRF. 
 

I kategorin Street har 3577 stycken registrerats i år, en ökning med 35 procent jämfört med de senaste åren. 
- I kategorin Street finns många vettiga modeller som är mycket användbara, inte minst för arbetsresor, 
avslutar Per Johansson.      
  
 
Motorcyklar 
 

Januari - november 2016: 9981 stycken  Januari – november 2017: 10 986 stycken     + 10,7 % 
 
Mopeder 
 

Januari – november 2016: 10 857 stycken Januari – november 2017: 12 779 stycken   + 17,7 % 
 
Mopedbilar 
 

Januari – november 2016: 1012 stycken Januari – november 2017: 1582 stycken   + 56,3 %  
 
Quadricycles 
 

Januari – november 2016: 2705 stycken Januari – november 2017: 510 stycken   - 81,1 %  
 
ATV 
 

Januari – november 2016: 5796 stycken Januari – november 2017: 4446 stycken   - 23,3 % 
 
Traktorregistrerade fyrhjulingar 
 

Januari – november 2016: 2261 stycken Januari – november 2017: 3332 stycken   + 47,4 % 
 
Snöskotrar 
 

Juli 2016 – november 2016: 2501 stycken Juli 2017 – november 2017: 2749 stycken    + 9,9 %  
 
 
Enbart november         2016  2017 
Mc   308  309  + 0,3 %  
Moped   319  376   + 17,9 % 
Mopedbil  141  209  + 48,2 % 
Quads   333  37  - 88,9 %  
ATV   505  388  - 23,2 %  
Traktor  277  370  + 33,6 %  
Snöskoter  1758  2005  + 14 % 
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