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Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden? 
 
Att städer med hög andel cyklister och gångtrafikanter har bättre luftkvalitet är kanske 
ingen överraskning. Mindre känt är att de även ger viktiga ekonomiska tillskott, samt 
ökar trafiksäkerheten och tryggheten i stadskärnorna. 
 
I många europeiska städer har biltrafik prioriterats framför gång- och cykeltrafik. I den senaste 
Urban Insight-rapporten Urban Mobility on a Human Scale - Promoting and Facilitating Active 
Travel in Cities konstateras att samhällsvinsterna med ökad andel gång- och cykeltrafik under 
lång tid har underskattats. Förutom de mer uppenbara fördelarna i form av förbättrad luftkvalitet, 
yteffektivitet och att det är hälsosamt att röra på sig, finns även vinster kopplat till ekonomi och 
trygghet. 
 
”De ekonomiska vinsterna med ökad andel cyklister och gångtrafikanter ska inte underskattas. 
Det hänger ihop med att de rör sig mer naturligt i stadsmiljöer än bilister och i högre 
utsträckning bidrar ekonomiskt till kaféer, restauranger och butiker. Gång- och cykeltrafikanter 
bidrar till en mer levande och tryggare stadsmiljö ”, säger Jeroen Quee, mobilitetsexpert på 
Sweco i Nederländerna.  
 
Trenden är att allt fler städer ser fördelar med ökad andel cykel- och gångtrafik. Den brittiska 
transportmyndigheten har konstaterat att de för varje investerad pund som investeras i 
cykeltrafik får tre pund tillbaks i samhällsekonomiska vinster. Genom olika incitament har 
cykeltrafiken i London ökat med 61 procent under en tioårsperiod, och många europeiska 
städer har liknande utveckling. 
 
”Att göra städerna mer gång- och cykelvänliga är något som stadsplanerare över hela Europa 
nu funderar på. Jag tror att vi kommer att se mycket hända inom området de närmaste åren”, 
säger Jeroen Quee. 
 
Bakgrund 
 
Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter där experter inom Sweco delar med sig av 
kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten: 
http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/urban-mobility-on-a-human-scale/ 
 
För ytterligare information kontakta: 
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Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi 
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 
16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 
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