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Lastbilar 
 
Under augusti registrerades totalt 2 294 nya lastbilar (både lätta och tunga), 53,0% färre än under samma tid 
förra året. Sammanlagt registrerades under perioden januari - augusti 47 784 lastbilar, 21,9% fler än förra 
året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande. De svarade för 77,6% av månadens registreringar medan 
tunga lastbilar över 16 ton svarade för 20,8%. 
  

 
  
  
             
  
           
  
     
  
                                                                 
  
  
                                                                         
  
  
                                         
                                                     
                                                
  
                                                                    
 
 
Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 478 under augusti, 3,0% fler än jämfört med 
augusti förra året då 464 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari  - augusti 
3 889 tunga lastbilar, 0,6% fler än under samma period förra året. Den tunga lastbilsmarknaden domineras 
av Scania och Volvo. 
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Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 1 781 under augusti, 59,3% färre än under 
samma tid förra året då 4 375 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden 
januari - augusti 43 553 lätta lastbilar, 24,5% fler än jämfört med samma period förra året. 
  
De mest sålda lätta lastbilarna hittills i år var Volkswagen 12 536, Ford 6 260, Renault 4 769, Mercedes-
Benz 4 732 och Övriga 3 424. 
 

 
  
  
         
  
                                                        
  
                                                                       
  
                                                                  
  
                                                                    
  
                                                                           
  
                                                                               
  
                                                                        
  
                                                                    
  
                                                          
  
                                                                           
  
                                                                           
  
                                                       
  
                                                            
  
                                                                      
  
                                                                    
  
                                                                        
  
                                                                   
  
                                                        
  
                                                       
  
                                                                        
  
                                                      
  
                                                                     
  
                                                          
  
                                                       
  
                                                                    
  
                                                          
 

 
  
Källa: BIL Sweden 
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Bussar 
 
Under augusti registrerades totalt 178 nya bussar (både lätta och tunga), 63,3% färre än under samma tid 
förra året, då 485 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - augusti 577 
bussar, 40,0% färre än förra året, då 962 stycken registrerades. 
  
Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 65 under augusti, 81,4% färre än under 
samma tid förra året då 350 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - 
augusti 362 tunga bussar, 49,7% färre än under motsvarande period förra året då 720 registrerades. 
 

 
  
  
       
  
                                                       
 
  
                                                                       
  
                                                                
  
                                                                               
  
                                                                
  
                                                                                        
  
                                                                        
  
                                                                                
  
                                                                             
  
                                                                            
  
                                                                    
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
Fotnot till redaktionen 
 
BIL Sweden har i sin nyregistreringsstatistik för personbilar endast förstagångsregistreringar av bilar som 
tillverkats under de tre senaste åren. Direktimporterade bilar eller andra äldre bilar som registreras för 
första gången i Sverige ingår inte. Från januari 2013 ingår inte heller för lastbilar eller bussar någon 
direktimport. T.o.m december 2012 ingick direktimport av de senaste 4 årsmodellerna för lastbilar och av 
de senaste 3 årsmodellerna för bussar. Trafikanalys/SCB har med samtliga bilar (inkl direktimport) 
oavsett ålder, i sina nyregistreringssiffror. Det är förklaringen till att BIL Swedens siffror blir lägre än de 
Trafikanalys/SCB redovisar.  
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 Nyregistrerade personbilar 
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 Nyregistrerade personbilar 
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 Nyregistrerade dieselpersonbilar 
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 Nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp max 140g/km 
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Nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp 
max 140g/km  
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Nyregistrerade personbilar per månad 
2018  
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