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Punkter
• Presentation av branschförbundet
• Snöskoterns dag 2020
• Statistik om nyregistreringar och utsläpp
• Terrängkörningslagen
• Brukarkampanj 2020 – 2022
• Snöskotertrender i Sverige och i världen
• Coronapandemins påverkan
• Forskning och utveckling
• Problem och möjligheter med eldrift



Snö- och terrängfordonsbranschen
• Importörer och distributörer av fyrhjulingar och snöskotrar

• BRP Skandinavien (Can-Am, Lynx, Ski-Doo)
• C Reinhardt (TGB)
• Honda
• Polaris
• Suzuki
• Textron (Arctic Cat)
• Yamaha

• Sammanslagning av Snöfo och ALF 2019
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På agendan 2020
• Snöskoterns dag och vecka
• 19 – 25 oktober
• www.snöskoternsdag.se

• Nytt statistiksystem för branschen
• ”Coronakampanj” våren 2020 – ”Business as usual”
• Påverkat Skatteverket ang. förmånsbeskattning
• Fortsatt arbete med ny statistik för snöskoterutsläpp
• ”Safe riders” kampanj 2020 – 2022



I kristallkulan
• Tydlig utvecklingskurva för de fem tillverkarna
• Sverige en liten marknad i världen – men stor i Europa
• Effekter av Covid-19
• Stor oro i slutet av förra säsongen
• Gått bättre än förväntat för alla terrängfordon
• Till slut är det mängden snö som kommer att avgöra

• Trend kommande år
• Tydligt att det är fyrtaktare som ”exploderat” i antal
• Kundernas miljömedvetenhet ökar – särskilt bland yngre
• Snöskotern är en integrerad del av livet snarare än en transport
• Syns tydligt med att Mountainmaskiner ökar sin andel



Andel av nyregistrerade snöskotrar
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2015 2017 2019

SPORT 6% 3% 2%

CROSS OVER 19% 25% 18%

MOUNTAIN 30% 30% 37%

TOURING 7% 6% 5%

LIGHT UTILITY 10% 9% 10%

WIDE TRACK 6% 6% 3%

OTHERS 4% 3% 9%



Eldriften då?
• Snöskoterbranschen säljer snöskotrar, inte bränsle. Viljan finns.

• Alla märken arbetar med forskning och utveckling. 

• Det finns idag för stora tekniska hinder för att säga hur och när eldrift kan 
komma på riktigt

• Prisnivån kommer att stiga rejält.

• Viktigaste frågan är om kunderna kommer att acceptera nya och högre 
prisnivåer

• En liten bransch klarar inte av att vara längst fram i den tekniska utvecklingen 
(jämför med t.ex. bilar).



Eldriften då?
• Batterierna är hittills för tunga och drar för mycket energi

• Batterikapaciteten är idag för dålig i kyla

• Räckvidden är ett stort problem

• Finns inga planer på el-infrastruktur, el-skotrar måste laddas

• Behöver troligen importerad teknologi från andra branscher först.

• Den dagen ovan är ”avklarat” då vänder det. 



Tack!


