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Nytt rekord i bilbranschen!  

- Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt 
preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets 
juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, 
säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden 

- Köpstarka hushåll, extremt låga räntor och låga lager av begagnade bilar är några förklaringar till den 
positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén. 

Den ökade nybilsförsäljningen är bra för AB Sverige 

 
- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxten och jobben. En ökad omsättning och förnyelse av 
bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt även 
ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, säger Bertil Moldén. 

Ökning för lastbilar 

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar ökade under juli med 10,5 procent. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton 
ökade marginellt med 0,8 procent, men har hittills i år ökat med 7,3 procent. Ökad efterfrågan på lastbilar 
är en positiv konjunktursignal och visar på ökad ekonomisk aktivitet i landet, avslutar Bertil Moldén. 
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Ökning för personbilar och lastbilar  
 
Under juli registrerades enligt preliminära siffror* 23 904 nya personbilar, vilket är en ökning med 16,8 % 
jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 11,4%. 
Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 1,5% under juli till 2 533. Hittills i år har lastbilsregistreringarna 
ökat med 6,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 0,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade 
med 10,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,3 % och tunga lastbilar har minskat med 2,2 %. 
 

 
Statistiken på miljöbilar och supermiljöbilar publiceras senare idag. 
 

 
 
 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.  
 
 
För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31  

 

 

* På grund av att sk gruppkod saknas för vissa bilmodeller så saknas ett antal personbilar och 
lastbilar i vår preliminära nyregistreringsstatistik för juli. Detta kommer att justeras när vi tar fram 
definitiva siffror senare idag måndag 3 augusti som kommer att läggas ut på vår hemsida.  
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Nyregistreringar under juli 2015 (prel) 
 
Under juli registrerades enligt BIL Swedens preliminära siffror* 23 904 nya personbilar vilket är en ökning med 
16,8% jämfört med samma månad förra året, då 20 473 personbilar registrerades.  Hittills under året perioden 
januari till och med juli har 191 888 personbilar registrerats vilket är 11,4% fler än motsvarande period förra året, då 
172 220 personbilar registrerades.  
  
Tätplatsen bland personbilsregistreringarna hittills i år intogs av: 
Volvo V70II med 15 337 registreringar (förra året 12 823) följd av VW Golf 11 691 (8 261), VW Passat 8 752 
(8 220), Volvo XC60 8 337 (6 815), Volvo S/V60 7 395 (7 536), Volvo V40N 5 197 (5 522), Toyota Auris 3 820 
(3 534), Kia Cee'd 3 620 (3 930), Audi A6 3 137 (2 206) och Skoda Fabia 3 005 (2 056). 
  
Efter dessa följer i nu nämnd ordning: BMW 3-Serie, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, BMW 5-Serie, Toyota Yaris, 
Fiat Ducato, Audi A4, Renault Clio, VW Polo och Ford Focus.  
  
Under juli registrerades 13 469 personbilsdieslar eller 56,3% av månadens totala nyregistreringar. Sammanlagt 
registrerades under perioden januari - juli 112 953 dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 58,9% av totala antalet 
nyregistreringar. Förra året under januari - juli registrerades 103 880 personbilsdieslar eller 60,3% av totala antalet 
nyregistreringar.  
  
Tätplatsen bland registreringar av dieselbilar hittills i år intogs av: 
Volvo V70II med 14 573 registreringar (förra året 11 995) följd av VW Passat 8 658 (7 459), Volvo XC60 8 251 
(6 725), Volvo S/V60 6 743 (6 652), Volvo V40N 4 227 (4 400), Audi A6 3 125 (2 187), VW Golf 3 118 (2 974), Kia 
Cee'd 3 025 (3 392), BMW 3-Serie 2 870 (3 225) och BMW 5-Serie 2 602 (2 922). 

 

* På grund av att sk gruppkod saknas för vissa bilmodeller så saknas ett antal personbilar och lastbilar i vår 

preliminära nyregistreringsstatistik för juli. Detta kommer att justeras när vi tar fram definitiva siffror senare 

idag måndag 3 augusti som kommer att läggas ut på vår hemsida.  

 
 
 

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, 
lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 % av nybilsförsäljningen i 
Sverige.  
 
För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, 
mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum. BIL Sweden arbetar därför för att förbättra villkoren 
för att producera, sälja, köpa, äga och köra bil. 
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Direktimport 

Förstagångsregistrerade direktimporterade bilar som är högst tre år gamla var i juli 200. Motsvarande 
siffra för juli året innan var 260. Under perioden januari - juli registrerades 1 237 direktimporterade 
personbilar jämfört med 1 638 samma period förra året. Den totala direktimporten av samtliga bilar, 
oavsett ålder, var under juli 1 406 personbilar jämfört med 1 852 i juli året innan. Under perioden januari 
- juli direktimporterades 9 054 personbilar jämfört med 11 167 motsvarande period förra året. 
Direktimporten ingår inte i vår statistik. 

 

 
Lastbilar 

Under juli registrerades totalt 2 533 nya lastbilar (både lätta och tunga), 1,5% fler än under samma tid 
förra året. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 27 543 lastbilar, 6,5% fler än förra året. 
Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande. De svarade för 89,4% av månadens registreringar medan 
tunga lastbilar över 16 ton svarade för 9,6%. 

  
 




















 

 
Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 243 under juli, 10,5% fler än jämfört med 
juli förra året då 220 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari  - juli 2 588 
tunga lastbilar, 2,2% färre 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 2 265 under juli, 0,8% fler än under samma 
tid förra året då 2 246 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 
24 624 lätta lastbilar, 7,3% fler än jämfört med samma period förra året. 
  
De mest sålda lätta lastbilarna hittills i år var Volkswagen 7 595, Ford 3 712, Renault 2 727, Mercedes-
Benz 1 966 och Peugeot 1 690. 
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Bussar 
 
Under juli registrerades totalt 96 nya bussar (både lätta och tunga), 45,1% färre än under samma tid förra 
året, då 175 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 615 bussar, 
9,2% färre än förra året, då 677 stycken registrerades. 
  
Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 87 under juli, 47,3% färre än under samma tid 
förra året då 165 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 511 tunga 
bussar, 13,4% färre än under motsvarande period förra året då 590 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 låga koldioxidutsläpp (max 140g/km) 
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Nyregistrerade personbilar med låga koldioxidutsläpp 
(max 140g/km)  
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Nyregistrerade personbilar per månad 
2015  

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

J
a
n

u
a
ri

  

F
e
b

ru
a
ri

M
a
rs

  
  

 

A
p

ri
l 

  

M
a
j 

  
  

 

J
u

n
i 

  
 

J
u

li
  

  
 

A
u

g
u

s
ti

 

S
e
p

te
m

b
e
r

O
k
to

b
e
r 

N
o

v
e
m

b
e
r 

D
e
c
e
m

b
e
r

2014

2015

 


