
 

Stabila novembersiffror för nyregistreringar av snöskotrar och terränghjulingar 

Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terränghjulingar visar en mindre nedgång för november 2019 jämfört med 
november föregående år. Sett över respektive bransch är säsongssiffrorna mycket positiva. 

- Med en månad kvar av säsongen för terränghjulingar är det mycket glädjande att se att vi redan nu har 
registrerat 625 (+6%) fler nya fordon jämfört med 2018. Vi kommer även att se bättre slutsiffror 2019 än för 
helåret 2017, prognosisterar Niklas Kristoffersson, VD för Snö och terrängfordonsbranschen. 
 

- Även om vi har en mycket svag nedgång av antalet nyregistrerade snöskotrar under säsongsinledningen (-
4%) är det mycket positiva siffror för branschen efter de två senaste årens rekord. Den svenska 
snöskoterbranschens hårda arbete och våra kunders intresse fortsätter vara rekordhögt, menar Niklas 
Kristoffersson. 

Bryter vi ner siffrorna är det tydligt att det framförallt Traktor B nu blivit helt dominerande inom segmentet 
terränghjulingar med 49% av nyregistreringarna under 2019. På samma sätt är det Mountain-maskinerna som 
dominerar snöskoterbranschen med 43% av nyregistreringarna. 

- Trots ett hårt publikt tryck och diskussioner om nya lagar och regler för terrängfordon är det tydligt att 
kunderna ser positivt på vad leverantörer och återförsäljare presenterar på marknaden, avslutar Niklas 
Kristoffersson, VD för Snö och terrängfordonsbranschen. 

 

Statistik nyregistrering snöskotrar 2019-2020 2018-2019 Förändring 19 mot 18 
November 1 613 1 880 -14% 
Säsong juli - november 2 342 2 440 -4% 

    
Segment ackumulerat 2019–2020 2019   
Sport 24   
Cross over 401   
Mountain 1 013   
Touring 192   
Light utility 307   
Wide track 106   
Others 299   

    
Statistik nyregistreringar terränghjulingar 2019 2018 Förändring 19 mot 18 
November 870 961 -9% 
Helår ackumulerat 10 831 9 223 17% 

    
Fordonstyp november 2019 2018 Förändring 19 mot 18 
ATV 310 382 -19% 
Quads 26 46 -43% 
Traktor 493 473 4% 
6 hjulingar 31 21 48% 
Side by Side 10 39 -74% 

    
Fordontyp ackumulerat helår 2019 2018 Förändring 19 mot 18 
ATV 4 074 3 893 5% 
Quads 747 725 3% 
Traktor 5 265 4 148 27% 
6 hjulingar 430 187 130% 
Side by Side 315 270 17% 

 10 831 9 223  
 
 
Statistiken är sammanställd av SCB och kommer från Transportstyrelsens register för nyregistreringar av snö och terrängfordon. Statistiken 
publiceras varje månad och ger en bra blick över hur det går får Snö och terrängfordonsbranschen i Sverige. 


