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Registreringsstatistik januari - juli 2018 
 
Motorcykelbranschen fortsätter trots eller tack vare det fantastiska sommarvädret öka. Under året till och 
med juli har 522 fler MC nyregistrerats jämfört med samma period 2017. 
 
Samtidigt har antalet registrerade mopeder ökat än mer. Med 867 fler nyregistrerade 2018 jämfört med 
samma period 2017 har branschen ökat nyregistreringarna med 10%. 
 
I övriga fordonskategorier fortsätter köparna gå från ATV-segmentet till traktorregistrerade fyrhjulingar. 
Mopedbilarnas kräftgång ser ut att hålla i sig och i år är det första året på många som trenden för 
nyregistrerade mopedbilar inte fortsätter rakt uppåt utan minskar något. 
 
Niklas Kristoffersson 
Vd McRF, ALF och Snöfo 
 
 

Motorcyklar 

Januari – juli 2017: 7 361 st. Januari – juli 2018:   7 883 st. + 7% 

Mopeder 

Januari – juli 2017: 8 789 st. Januari – juli 2018:   9 656 st. + 10% 

Mopedbilar 

Januari – juli 2017:    811 st. Januari – juli 2018:      777 st. - 4% 

Quadricycles 

Januari – juli 2017:    344 st. Januari – juli 2018:      585 st. + 70% 

ATV 

Januari – juli 2017: 2 919 st. Januari – juli 2018:   2 505 st. - 14 % 

Traktorregistrerade fyrhjulingar 

Januari – juli 2017: 1 996 st. Januari – juli 2018:   2 469 st. + 24% 

Snöskotrar 

Juli 2017 – juli 2017:      19 st. juli 2018 – juli 2018:          6 st. - 68% 

 
Enbart juli: 
 

 2017 2018 Förändring 

Motorcyklar 971 1013 + 4% 

Mopeder 1609 2186  + 36% 
Mopedbilar 144 128 - 11% 

Quads 41 98 + 139% 

ATV 436 417 - 4 % 
Traktorer 4-hjul 381 429 + 13% 

Snöskotrar 19 6 - 68 % 
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