
 

 

 

 
2016-03-03 
 

Registreringsstatistik till och med februari 2016  
 

Nyregistreringen av motorcyklar ökar med 61,9 procent och mopeder med 34,6 procent jämfört med samma 
period 2015. Siffrorna stämmer bra med den goda stämningen på MC Mässan som genomfördes i slutet av 
januari och signalerna från leverantörerna och återförsäljarna. Det är mycket folk i butikerna som dessutom 
är beredda att köpa nytt.   
 

- Utvecklingen är mycket positiv och det finns flera anledningar. Bland andra ett uppdämt behov av att byta 
motorcykel, kraven på fungerande mobilitet och en bra ekonomisk situation i Sverige, säger Per Johansson, 
Vd för McRF.  
 
För snöskotrarna se det annorlunda ut med en minskning på 19 procent.  
 

- Minskningen för snöskotrarna beror sannolikt på lite snö i början av vintern, inte minst utefter kusten. I 
fjällkedjan är det väldigt mycket snö och där pågår ett fantastiskt snöskoterliv för fullt, säger Per Johansson.   
 

 
Motorcyklar 

Januari - februari 2015: 376 stycken  Januari – februari 2016: 609 stycken  + 61,9 % 
 
Mopeder 

Januari – februari 2015: 335 stycken  Januari – februari 2016: 451 stycken  + 34,6 % 
 
Mopedbilar 

Januari – februari 2015: 38 stycken  Januari – februari 2016: 119 stycken  + 313 % 
 
Quadricycles 

Januari – februari 2015: 506 stycken  Januari – februari 2016: 465 stycken  - 8,1% 
 
ATV 

Januari – februari 2015: 1085 stycken  Januari – februari 2016: 1041 stycken  - 4,1 % 
 
Traktorer 
 

Januari – februari 2015: 149 stycken  Januari – februari 2016: 228 stycken  + 53 % 
 
Snöskotrar 
 

Januari – februari 2015: 3367 stycken  Januari – februari 2016: 2728 stycken  - 19 % 
 
 
Enbart februari 2015  2016 
Mc   260  445  + 71,2 %  
Moped   194  313   + 61,3 % 
Mopedbil  18  68  + 377 % 
Quads   280  214  - 23,6 % 
ATV   545  516  - 5,3 % 
Traktor  60  117  + 95 % 
Snöskoter  1522  1245  - 18,2 % 
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