Resa efter corona
Cykelns otroliga effekter för hälsa och miljön

Upplägg
• Omvärldsspaning
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• Effekter av ökad cykling
Luft, hälsa och jämlikhet
• Post-corona

"Many Londoners have rediscovered the joys of
walking and cycling during lockdown and, by
quickly and cheaply widening pavements,
creating temporary cycle lanes and closing roads
to through traffic we will enable millions more
people to change the way they get around our
city," said the mayor Sadiq Khan.

Storbritannien
• BBC rapporterar en 200% cykelpendlarboom

• Den brittiska regeringen har beslutat om en akutfond för att främja aktiv mobilitet á 250
miljoner pund. Ex till pop-up-cykelfält, fler säkra cykelvägar, bredare trottoarer, säkrare
korsningar.
• Förra månaden tillkännagav den skotska regeringen en liknande boost på 10 miljoner pund
för ”infrastruktur för aktiv mobilitet" som kommer att inkludera cykelfrämjande åtgärder.
• Andelarna i cykelförsäljaren Halfords har ökat med 23% och försäljningen av VanMoofelcyklar i Storbritannien steg med 184% mellan början av februari och slutet av april.
• Leicester i Storbritannien har upprättat ett tillfälligt cykelfält till ett lokalt sjukhus för att
underlätta för de prioriterade yrkesgrupperna att ta sig till och från jobbet.

Italien
• Invånare i städer med en befolkning på 50
000 eller fler kommer kunna få upp till 500 € i
bidrag för en ny cykel
• Rom rullar ut 150 km temporära cykelfält när
de nu går in i fas två av sin corona-lockdown.
• Milano har gått ut med en Strade Aperte
(“Öppna gator”) -plan, som innebär att 35 km
tillfälliga cykel- och gågator etableras.
"Naturligtvis vill vi öppna ekonomin igen, men vi
tycker att vi borde göra det på en annan grund
än tidigare” -Marco Granelli,Vice borgmästare i
Milano

Frankrike
• Här har cykelanvändningen ökat med 44%
över hela landet och regeringen öronmärker
20 miljoner euro för att få fler människor att
cykla/fortsätta cykla.
• Alla medborgare är berättigade till gratis
cykelreparationer på upp till € 50, samt ska
erbjudas gratis cykelkurser och fler tillfälliga
cykelparkeringsplatser skapas.
• Paris ska förse stadens cyklister med 650 km
cykelbanor. Även ett tillfälligt bilförbud på den
livliga Rue de Rivoli för att göra plats för
fotgängare och cyklister. Denna kvarstår över
sommaren.
• I Nice har man omvandlat en av den tvåfiliga
bilvägen längs den berömda
strandpromenaden till cykelväg, ca 12 km

Tyskland
• I cykelälskande Berlin togs yta från bilvägarna
för att skapa temporära pop up körfält, vissa
breddades endast, för att kunna göra det
corona-säkert att cykla.

• 22km av de nya cykelfälten etablerades över
en natt och öppnades den 17 mars.
• Efter Berlins lyckade åtgärd så rullas nu
konceptet ut i över 100 tyska städer.

• Tyskland har tillåtit cykelreparationstjänster att
förbli öppna över hela landet under hela
lockdownen.

USA
• I New York ökade cyklingen kraftigt då
många ville undvika överfulla tåg. Stadens
cykelpool Citi Bike ökade användandet
med 67% under april.
• 40 miles bilväg har tillfälligt förvandlas till
”öppna gator" för cyklister och fotgängare
Målet är 100 miles.
• Oakland i Kalifornien har antagit ett
system som kallas Oakland Slow Streets,
som består av 15 lågtrafikerade gator,
totalt 14 miles långt, där människor kan
gå, cykla och springa och vara sociala.

Listan på städer i världen som prioriterar cyklisters behov
kan göras lång…
• Aten planerar att avsätta 50 000 kvadratmeter offentligt
utrymme till cyklister och fotgängare. En 7 km gång- och
cykelväg kommer förena de arkeologiska platser i den
historiska delen av staden.
• Barcelona har tagit bort kantstensparkeringar från 21 km
stadsgator för att göra plats för cykelfält.
• Budapest har skapat 12 miles tillfälliga cykelbanor, som ska
permanentas och sänkt priset på BuBi, stadens cykelpool.
• Bogotá 76km temporära cykelbanor för att minska trängseln på
kollektivtrafiken och motverka spridning av Covid-19 och
förbättra lutfkvaliteten.
• Bryssel centrum har förvandlats till en 20 km / h-zon där
fotgängare och cyklister har fått full prioritet. De har även avsatt
550,000 euro som bland annat ska gå till 3,000 extra
cykelparkeringar.

Här hemma i Sverige då?
• I Göteborg så erbjuds gratis Styr och Ställcyklar första halvtimmen, nya temporära
cykelbanor och mer plats för gående
anläggs. Detta för att främst hjälpa
besöksnäringen i corona-tider.

• Och?

Effekter av ökad cykling

Luft
Hälsa
Jämlikhet

Luft
7 600 svenskar dör i förtid varje år på grund av
luftföroreningar*.
Den största källan till utsläpp av partiklar och
kväveoxider i städer är vägtransporter.

Förbättrad luftkvalitet nås enklast genom
minskad biltrafik.
Att ge bättre förutsättningar att cykla ger alltså
bättre luft.
Happy Commuter är ett verktyg som visar de
renaste luftvägarna där du bor utifrån regional
luftkvalitetsdata i realtid. Bra att göra det
osynliga synligt!

*https://se.ramboll.com/luft/shair/luftkvalitetsrapport-2019

“If you’re getting
COVID, and you
have been
breathing polluted
air, it’s really
putting gasoline on
a fire,” said
Francesca
Dominici, a
Harvard
biostatistics
professor.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer
luftföroreningar är en av de största
miljöfaktorerna som bidrar till försämrad
hälsa och orsakar att cirka 4 miljoner
människor i världen dör i förtid per år.

MENTI: Hur många motionspass får i
genomsnitt en vardagscyklist per år?

Hälsa

Dagens nivåer av gång och cykling i Östergötland beräknas
spara 125 liv per år och vara värd 5 194 miljoner kronor

Värde: 5 194 miljoner kronor.

Värde: 7 019 miljoner kronor
per år i dagens penningvärde

Regelbunden måttlig fysisk aktivitet*, så som cykling och
gång, motverkar:
Hjärtkärlsjukdomar, Högt blodtryck, Stroke – slaganfall, Typ 2 diabetes, Tjocktarmscancer,
Bröstcancer, Parkinson, Demens, Benskörhet, Milda depressioner och nedstämdhet.
Därutöver, står det att det kan bidra till ett längre liv genom att motverka förtida dödlighet.
Förra året presenterades en studie med över 260 000 pendlare i Storbritannien som visade att
regelbunden cykling kan minska risken för att dö i förtid med 41%, att drabbas av cancer med 45%
och hjärtsjukdomar med 46%.
*Minst 150 minuter av måttligt ansträngande fysisk aktivitet per vecka. Aktiviteten skall vara
uppdelad i minst 10 minuter i taget för att ge effekt.

Cykla för jämställdhet och jämliket!
• Cykeln är ett jämlikt transportmedel som är
tillgängligt för de flesta
• Eller? I en analys av Oslos ambitiösa
cykeldelningssystem, visar att främst män
använder systemet. En anledning är att
cykelstationerna är placerade i anslutning till
arbetsplatser där framförallt män arbetar….
• Hela livets behov måste tas hänsyn till när
städerna planerar för aktiv mobilitet. Tänk om
omsorgsresorna gavs lika mycket
uppmärksamhet som arbetsresorna.
• Förhoppningen är att delad mobilitet och MaaStjänster kan innebära att transportsystemet blir
mer flexibelt och funka för mer komplexa
resekedjor.

Post –corona, vad händer då?
Det finns dessvärre ingen tvekan om att den
pandemidrivna reningen av luften kommer att vara
kortvarig, utsläppen återgår, om inte överträffar, de
vanliga nivåerna när fabriker startar igen och
människor åter börjar pendla med bil.

Det händer redan i Kina, där föroreningar har återgått
till sitt pre-coronavirus-status…
Här i Sverige då?
• Vi har fler resfria dagar nu än före Covid-19,
• Det är främst resor till arbete/skola och till
fritidsintressen som minskat jämfört med innan
Covid-19
• Reslängden per person och dag har minskat
kraftigt.
Men hur länge och vilka åtgärder bör vidtas?

MENTI: Vad skulle kunna bidra till att fler går
och cyklar i din stad/kommun?

En cyklig grön europeisk återhämtning!
• Vi behöver en hållbar strategi för mobilitet i städer för Europa efter COVID19

• ECF – The European Cyclists' Federation, och dess partners lobbar för att betydande
investeringar i aktiv och hållbar mobilitet, med en framträdande roll för cykling inom ramen för
European Green Deal*.
• Investeringar i en återhämtningsplan för cykling ger en omedelbar avkastning på EU: s Green
Deal eftersom varje extra cyklist ger minskningar av koldioxidutsläpp, luftföroreningar, buller och
trängsel.

Få fart på svensk ekonomi och klimatarbetet med mer
cykling!
Svensk Cykling och Cykelfrämjandet driver nu några förslag till det ekonomiska paket som
regeringen nu talar om ska komma efter att coronavirusets spridning har avtagit för att få fart på
den svenska ekonomin och gynna klimatomställningen.
1. Öka resurserna till infrastruktur, drift och underhåll av cykelvägar för att bygga ett hållbarare
samhälle. Alla cyklister ska känna sig trygga och säkra i trafiken.
2. Slopa den orättvisa cykelskatten. Det måste löna sig att välja hälsosammare transporter som
minskar risken för smittspridning. Om arbetsgivaren i dag vill uppmuntra till att du skaffar en bra
cykel som passar för pendlingen, eller vill bidra till att rusta upp eller anpassa din befintliga cykel –
ja, då åker den anställda på förmånsskatt och arbetsgivaren får betala sociala avgifter.
3. Låt anställda använda friskvårdsbidraget till cykel så den behandlas på samma sätt som ett
gymkort som subventioneras av en arbetsgivare.
4. Ge vårdanställda i landets regioner rätt till förmånscyklar. Den anställda får möjlighet att leasa en
kvalitetscykel. De slipper ta sig till cykelbutiken och behöver inte betala hela summan direkt.

Några goda lokala cykelfrämjande exempel
• Smarta resan –testa elcykel i 2v, 50 % köpte
en elcykel (200 pers). Nu LinBike som gör
succé.
• Förmånscykel kommunanställda, ca 1500 st
per år, 61% elcyklar.
• Cykellänken Ryd +25% cyklister på ett år. Fler
byggs nu.
• Gröna resplaner- Linköpings science park 24% co2 från transporter på tre år. Nu pågår
fem till.
• Cykla utan ålder- tre cykelrickshaws på
äldreboenden

• Coronapandemin skapar en vilja hos många att värna den egna hälsan.
Den väcker också tankar på hur våra transporter påverkar luftkvaliteten i
våra städer. Detta talar för att trenden med att allt fler väljer cykeln kommer
att fortsätta.
• Alla är mer aktiva i sina resval. Många invånare har inspirerats att använda
cykeln som ett sätt att få komma ut, att pendla med och hålla sig aktiv
under pandemin.
• Vi ser en ökad efterfrågan på resor närmare hemmet, där man kan undvika
stora koncentrationer av msk. Cykelturismen kommer blomstra.
• Krisen har gett oss en unik möjlighet att omforma urban rörlighet i Europa.
Flera städer har vågat testa nya lösningar. Beteendexperter påpekar
konsekvent att livsförändrade händelser erbjuder de bästa möjligheterna
att få människor att överväga permanenta förändringar i vissa djup rotade
vanor.
• Open streets -tanken med omdefinierade gator med sänkta hastighet gör
att människor inte bara ser gatorna som transportsträckor utan vistelseytor,
mindsetvinst!
• Det finns en stor chans att dessa nya tillfälliga infrastrukturförändringar
kommer permanentas även post- corona. Detta förbättrar villkoren för
cyklister på lång sikt och kommer öka efterfrågan på cyklar och relaterade
tjänster.

Tack och glad sommar!
Sandra Viktor
Miljösamordnare mobilitet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköping kommun
013-208979
Sandra.viktor@linkoping.se
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