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Registreringsstatistik till och med juni, 2016 
 

Nyregistreringen av motoriserade tvåhjulingar ökar i Europa med 5,5 procent. I Sverige ökar motorcyklarna 
med 7,7 procent, mopederna med 8,8 procent. Vändningen av marknaden kom tidigare i Sverige än i övriga 
Europa och vi leder fortfarande den utvecklingen.  
- Att allt fler köper nya motorcyklar och mopeder beror på ett uppdämt behov och på en snabb teknisk 
utveckling av tvåhjulingarna, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv, säger Per Johansson, Vd för McRF.  
 

Förskjutningen från terränghjulingen, ATV, till registreringsformen traktor fortsätter. Detta beror på nya 
regler, ett förändrat utbud och på att traktorn får köras på allmän väg vilket är en stor fördel. 
- En traktorregistrerad fyrhjuling är begränsad till 40 eller 50 kilometer i timmen vilket är bra, dessa fordon 
är inte avsedda att köras i högre hastigheter än så, säger Per Johansson.    
 
 
Motorcyklar 

Januari - juni 2015: 6032 stycken  Januari – juni 2016: 6496 stycken + 7,7 % 
 
Mopeder 

Januari – juni 2015: 5442 stycken  Januari – juni 2016: 5919 stycken + 8,8 % 
 
Mopedbilar 

Januari – juni 2015: 224 stycken   Januari – juni 2016: 443 stycken  + 97,8 % 
 
Quadricycles 

Januari – juni 2015: 1611 stycken  Januari – juni 2016: 1427 stycken - 11,4 % 
 
ATV 

Januari – juni 2015: 3870 stycken  Januari – juni 2016: 3374 stycken - 12,8 % 
 
Traktorregistrerade fyrhjulingar 
 

Januari – juni 2015: 595 stycken   Januari – juni 2016: 862 stycken  + 44,9 % 
 
Snöskotrar 
 

Januari – juni 2015: 9620 stycken  Januari – juni 2016: 9881 stycken + 2,7 % 
 
Enbart juni              2015  2016 
Mc   1086  1197  + 10,2 %  
Moped   1396  1600   + 20,7 % 
Mopedbil  59  77  + 30,5 % 
Quads   245  261  + 6,5 % 
ATV   720  585  - 18,7 % 
Traktor  145  138  - 4,8 % 
Snöskoter  26  22  - 15,4 % 
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