Förslag till statsrådets principbeslut för att
främja gång och cykling
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Bakgrund
Att gå och cykla är transportsätt som gynnar både individen och samhället. Att gå eller cykla
är ett sunt, lätt, förmånligt och fullständigt utsläppsfritt sätt att tillryggalägga korta eller
ganska korta dagliga sträckor. Enligt persontrafikundersökningen 2016 färdas finländarna 30
procent av alla sträckor till fots eller med cykel. Till fots är andelen 22 procent och med cykel
åtta procent.
Andelen sträckor som finländarna går eller cyklar har minskat under de senaste åren. Åren
1998–1999 var andelen fortfarande 34 procent och åren 2004–2005 31 procent. Åren 2010–
2011 och 2017 hade den sjunkit till 30 procent. Utvecklingen beror på att befolkningen
åldrats men också på att mobilitetsvanorna förändrats. De äldre åldersklasserna rör sig
mindre samtidigt som bilanvändningen ökar. Mopeder och mopedbilar används allt mer,
särskilt bland 15–17-åringar på bekostnad av gång och cykling.
Att människor går och cyklar allt mindre för att i stället utnyttja motoriserade transportsätt är
en problematisk trend för både hälsan och miljön. Bristen på fysisk aktivitet har under 2000talet blivit en av de största riskfaktorerna för hälsan. Bristen på motion medför direkta och
indirekta samhällsekonomiska konsekvenser, till exempel i form av sjukvårdsutgifter,
minskande produktivitet, arbetsoförmåga och rentav förtida dödsfall. Den ökande bilismen
och mopedtrafiken medför växthusgasutsläpp, buller och utsläpp som skadar hälsan. I
stadsregionerna orsakar den ökande trafiken problem med tanke på trafikflödet,
rumsanvändningen och trafiksäkerheten.
Om motortrafiken ersätts med gång och cykling minskar växthusgasutsläppen från trafiken,
men också bullret och de utsläpp som försämrar luftkvaliteteten, och miljön blir trivsammare.
Att främja gång och cykling är också att förbättra trafiksystemets funktion. På det sättet kan
man minska rusningarna i biltrafiken och göra hela trafiksystemet smidigare och säkrare
särskilt i stadsregionerna. Gång och cykling är viktiga länkar i kollektivtrafikens resekedja.
Kollektivtrafiken fungerar bättre om alla länkar i resekedjan bildar en förnuftig helhet.
Tjänstefieringen av trafiken medför också många nya affärsmöjligheter, arbetstillfällen och
ekonomisk tillväxt.
Också med tanke på folkhälsan är det värt att understödja mer gång och cykling. En halv
timme rask motion i etapper om minst 10 minuter flera dagar i veckan räcker för att minska
risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck och bidrar också till
att reglera kroppsvikten och fetthalterna i blodet. På riksnivå har man beräknat att en ökning
av fotgängar- och cykeltrafiken i Finland med sammanlagt 20 procent skulle medföra
hälsovinster till ett värde av 4 miljarder euro årligen.
Att främja gång och cykling bidrar till uppfyllandet av flera av målen i statsminister Sipiläs
regeringsprogram. De viktigaste av dem är spetsprojekt 2 under temat ”Välfärd och hälsa”:
Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre samt spetsprojekt 1 under temat
”Bioekonomi och ren teknik”: Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt.
Enligt regeringens riktlinjer är ett av målen för slutet av regeringsperioden att inleda
genomförandet av den klimatpolitiska planen på medellång sikt, bl.a. att förbättra
trafiksystemets energieffektivitet, stödja klimatarbetet i kommunerna och regionerna och
stärka modellen med tvärsektoriellt samarbete för att främja en sund livsstil.
Främjandet av gång och cykling uppmärksammades också i den parlamentariska
trafikarbetsgruppens slutrapport som blev färdig 28.2.2018. Arbetsgruppen anser enhälligt att
programmet för att främja gång och cykling måste garanteras tillräcklig finansiering för åren
2019–2023.
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Mål i anslutning till gång och cykling
Målet är att öka både gång- och cykelresornas antal med 30 procent före 2030 (jämfört med
nuläget).
Fram till 2030 ska den sammanlagda andelen gång och cykling av alla färdsätt öka från
dagens cirka 30 procent till 35–38 procent. Det här betyder att åtminstone 450 miljoner fler
resor än i dag år 2030 ska tillryggaläggas med cykel eller till fots. Trots att antalet resor ökar
ska fotgängarnas och cyklisternas säkerhet förbättras.
Målet är att minst hälften av ökningen ska bestå av resor som tidigare gjorts med personbil.
För tillfället stiger andelen bilfärder i en betydande grad redan för 1–2 kilometer långa
sträckor, där potentialen för gång och cykling är allra störst. Gång och cykling kan
tillsammans med kollektivtrafiken och andra trafiktjänster ersätta personbilen också på längre
sträckor.
Ur samhällsekonomisk synvinkel är målet en så kallad plusvision. Genom att minska
utsläppen från trafiken, antalet dödsoffer i trafiken och trafikolyckorna samtidigt som
folkhälsan förbättras eftersträvar man samhällsbesparingar på miljarder euro.

Åtgärder och ansvar
1. En samhällsstruktur som möjliggör gång och cykling
Planläggningen och planeringen av markanvändningen skapar de grundläggande
förutsättningarna för gång och cykling. En absolut förutsättning för att få betydligt fler
människor att cykla och gå är en integrerad samhällsstruktur med rimliga avstånd mellan
olika funktioner (hem, arbetsplatser, tjänster och rekreations- och fritidsområden). En annan
viktig förutsättning är att offentliga och andra tjänster är tillgängliga på nära håll. I
bostadsområden är det särskilt viktigt att se till att dagligvarubutiker och offentliga tjänster
som används ofta, såsom daghem och skolor, kan nås också utan personbil. Det gäller
också att fästa uppmärksamhet vid arbetsplatsernas placering.
Åtgärder:
1. Beakta gång och cykling på alla planläggningsnivåer och i kommunernas
byggnadsordningar i högre grad än i dag. (MM, kommunerna, landskapen)
2. Betona främjandet av gång och cykling mer än tidigare i avtalen mellan staten,
städerna och stadsregionerna, till exempel i avtalen om markanvändning, boende och
trafik (MBT-avtalen). (KM, Trafikverket, MM, ARA, stadsregionerna, kommunerna,
NTM-centralerna/landskapen, ANM, FM)
3. Målmedvetet främja gång och cykling genom kommunernas, landskapens och
stadsregionernas trafiksystemplaner och den riksomfattande trafiksystemplanen.
(KM, Trafikverket, kommunerna, landskapen)
4. I samband med statliga infrastrukturinvesteringar också förbättra betingelserna för
gång och cykling i det område som projektet påverkar. (Trafikverket, NTMcentralerna/landskapen)
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5. Genom planläggningsbeslut och beslut om placeringen av offentliga tjänster styra
närtjänster som behövs regelbundet till områden som gynnar gång och cykling.
(Kommunerna, landskapen)
2 En högklassig infrastruktur för fotgängare och cyklister
En högklassig infrastruktur för fotgängare och cyklister består av ett heltäckande, sömlöst
nätverk som tjänar användarens behov och har en trygg, behaglig och smidig uppbyggnad.
Trafiken kan göras smidigare och säkrare genom att separera gång- och cykellederna från
varandra. Det här minskar antalet krockar mellan fotgängare och cyklister och skadorna till
följd av dessa. Högklassiga, korrekt dimensionerade, säkra cykelparkeringar som placeras
optimalt enligt cyklisternas behov utgör också en viktig del av en högklassig
cykelinfrastruktur.
Åtgärder:
6. Betona byggandet av en högklassig gång- och cykelinfrastruktur i stadsområdena allt
mer. (Kommunerna, NTM-centralerna/landskapen)
7. Starta ett gemensamt statligt och kommunalt investeringsprogram för gång och
cykling. Programmet förbättrar betingelserna för gång och cykling i städernas
gatunät. (KM, Trafikverket, kommunerna)
8. Inleda en förbättring av det riksomfattande cykelvägnätet. Det riksomfattande
cykelvägnätet består av [statligt upprätthållna] rutter mellan olika städer och tätorter
som tjänar cykeltrafiken över längre avstånd samt cykelturismen. (Kommunerna, KM,
Trafikverket, NTM-centralerna/landskapen)
9. Utveckla betingelser som uppmuntrar till gång och cykling (bl.a. cykelparkering,
personalutrymmen) i bostadsfastigheter, på arbetsplatser och i läroanstalter.
(Fastighetsägarna och byggherrarna, kommunerna)
3 Underhållet och skötseln av gång- och cykellederna
Gång- och cykelleder med högklassigt underhåll året om gör det säkrare, smidigare och
attraktivare att cykla och gå. Välskötta leder kan påverka valet av färdsätt. Särskilt det
bristfälliga vinterunderhållet nämns ofta i enkäter som en begränsande faktor. Utmaningar
med tanke på underhållet är bl.a. den varierande underhållsnivån vid entreprenadgränserna,
fotgängarnas och cyklisternas olika behov av vinterunderhåll samt åtgärdstiderna.
Åtgärder:
10. Hålla trottoarerna och cykelvägarna i gott skick och åtgärda det eftersatta underhållet
både i det statliga lednätverket och i städerna. (KM, Trafikverket, NTMcentralerna/landskapen, kommunerna)
11. Garantera en hög underhållsnivå på gång- och cykellederna under alla årstider.
(Trafikverket, NTM-centralerna/landskapen, kommunerna)
12. Förbättra informationen och datainsamlingen om både statliga och kommunala gångoch cykelleders skick samt vädertjänsterna för fotgängare och cyklister.
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(Kommunerna, Trafikverket, NTM-centralerna/landskapen, Nätverket för
cykelkommuner, Cykelförbundet, producenterna av väder- och väglagstjänster,
Meteorologiska institutet)

4 Gång och cykling i trafiken som helhetstjänst
På lång sikt är avsikten att trafiken och transporterna ska bli en kundorienterad service där
olika trafik- och transporttjänster samverkar sömlöst så att invånarna åtminstone i
stadsregionerna kan sköta sina vardagsärenden även utan egen bil. Gång och cykling utgör
en väsentlig del av den här servicehelheten. För att tjänsterna ska kunna kombineras
sömlöst behövs bland annat högklassig cykelparkering, möjligheter att i olika
kollektivtransportmedel transportera cyklar och mobilitetshjälpmedel samt bland annat
digitala lösningar för att kombinera olika tjänster och informationen om dem.
Åtgärder:
13. Beakta gång och cykling i planeringen som en del av resekedjorna. Utnyttja
digitaliseringen i hög grad för att göra resekedjorna smidiga. (Kommunerna, NTMcentralerna/landskapen, Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheterna, företag som
erbjuder transportservice)
14. Underlätta transporteringen av cyklar och olika mobilitetshjälpmedel som till exempel
rollatorer, rullstolar och barnvagnar i kollektivtrafikmedel och kollektivtrafikterminaler.
(Kollektivtrafikmyndigheterna och företag som erbjuder transportservice, Trafikverket,
Matkahuolto)
15. Främja uppbyggandet och utvecklingen av stadscykelsystem i olika städer i
samarbete med olika aktörer. (Nätverket för cykelkommuner, Cykelförbundet,
företagen)
16. Uppmuntra och understöda utvecklingen av tjänster för fotgängare och cyklister samt
nya typer av mobilitetstjänster. (Företag och andra tjänsteleverantörer, KM, ANM)
5 Mobilitetsstyrning
Mobilitetsstyrning är ett sätt att hantera efterfrågan i trafiken för att öka andelen hållbara
färdmedel i färdmedelsfördelningen. Mobiliteten kan styras på många olika sätt, till exempel
genom marknadsföring av hållbara mobilitetsmöjligheter, rådgivning samt samordning och
utveckling av tjänster. Mobilitetsstyrningen lockar och inspirerar människor att gå, cykla eller
utnyttja olika transporttjänster.
Åtgärder:
17. Fortsätta mobilitetsstyrningsverksamheten på både riksnivå och regional nivå.
(Trafikverket, kommunerna, landskapen)
18. Utveckla mobilitetsstyrningen på arbetsplatserna. (Trafikverket,
kommunerna/samkommunerna, MM, SHM, UKM/programmet I form för livet, Statens
idrottsråd, arbetsgivarna, Institutet för hälsa och välfärd, företagshälsovården)
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19. Utveckla daghemmens och skolornas fysiska fostran och trafikfostran. (Kommunerna,
Trafikverket, Nätverket för cykelkommuner, Cykelförbundet, UKM/programmet Skolan
i rörelse, SHM, Trafikskyddet, Statens idrottsråd, Koululiikuntaliitto)
20. Genomföra en tvåårig informationskampanj som tjänar målen i principbeslutet för att
främja gång och cykling. (KM, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, andra aktörer)

6 Cykelturism
Cykelturismen ökar i Europa. Cykelturism är särskilt viktigt på landsbygden och stärker
landsbygdens livskraft. EU uppskattar att cirka 2 295 miljoner cykelresor till ett värde av över
44 miljarder euro görs i Europa årligen. I Finland utvecklas cykelturismen inom ramen för
Visit Finlands tillväxtprogram Outdoors Finland, som bland annat fokuserar på att utveckla
sommaraktiviteter för en internationell marknad. Enskilda kommuner och regioner har under
senare år lyckats med att utveckla cykelturismen genom produktifiering och tematiska rutter,
men behöver nationell och internationell marknadsföring som stöd.
Åtgärder:
21. Märka ut EuroVelo-rutter och andra nationella cykelturismrutter i terrängen med
skyltar enligt den nya vägtrafiklagen. Utnyttja digitaliseringen för att förbättra
användbarheten och marknadsföringen av rutterna. (Trafikverket, NTMcentralerna/landskapen, Visit Finland, turismaktörerna, Cykelförbundet, Nätverket för
cykelkommuner, Forststyrelsen, Suomen Latu)
22. Se till att tillräcklig finansiering finns tillgänglig för att inrätta och upprätthålla
terrängcykel- och vandringsrutter i områden som förvaltas av Forststyrelsen.
(Forststyrelsen, MM, JSM)

7 Utveckling av lagstiftningen, anvisningarna och utbildningen
Författningar som anknyter till gång- och cykelbetingelserna och de här mobilitetssättens
dragningskraft är till exempel vägtrafiklagen, lagen om transportservice, lagen om
trafiksystem och landsvägar samt markanvändnings- och bygglagen. Dessutom finns olika
anvisningar som påverkar fotgängare och cyklister, till exempel Trafikverkets anvisning om
planeringen av gång- och cykelleder. De här författningarna, anvisningarna och förfarandena
bestämmer utgångspunkterna för att utveckla betingelserna för fotgängare och cyklister i
Finland och deras ställning i trafiksystemet som helhet. Även utbildning som anknyter till
temat har en inverkan.
Åtgärder:
23. Ta hänsyn till främjandet av gång och cykling när lagstiftningen utvecklas. (KM, MM,
SHM)
24. Uppdatera behövliga delar av Trafikverkets anvisningar om planering, byggande och
underhåll av gång- och cykelleder (bl.a. anvisningen om planering av gång- och
cykelleder och anvisningen om vinterunderhåll). (Trafikverket)
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25. Utreda möjligheterna att starta en cykelmekanikerutbildning som en del av den
grundläggande utbildningen i fordonsbranschen. (UKM, Utbildningsstyrelsen,
yrkesläroanstalterna)

8 Utveckling av förvaltningsstrukturerna och det tvärsektoriella samarbetet
För att främja gång och cykling behövs personalresurser och samarbete mellan olika
sektorer. Förutom statsförvaltningen är kommunerna, landskapen och stadsregionerna
viktiga aktörer när det gäller att få människor att gå och cykla mer. I kommunerna och
statsförvaltningen uppnås de bästa resultaten när inte bara markanvändnings- och
trafiksektorn utan också miljö-, hälso- och idrottssektorerna deltar i planeringen och
främjandet av gång och cykling. Dessutom får frågan ofta större genomslag om människor
och organisationer med anknytning till temat deltar i verksamheten.
Åtgärder:
26. Se till att främjandet av gång och cykling syns i beskrivningarna av både statens,
landskapens och kommunernas uppgifter och att gång- och cykelansvariga utses på
alla förvaltningsnivåer. Utse en nationell samordnare för gång och cykling i Finland.
(KM, Trafikverket, NTM-centralerna/landskapen, kommunerna)
27. Se till att kommunerna, landskapen och staten har tillräcklig personal och FoUresurser för att främja gång och cykling. (Ministerierna, kommunerna, landskapen,
organisationerna)
28. Uppmuntra kommunerna att ta fram egna program för att främja gång och cykling
och/eller planer för smart mobilitet. (KM, Trafikverket, kommunerna)

9 Ekonomiska styrmedel
Praxis i trafikrelaterade beskattningsfrågor, naturaförmåner och avgifter som utvecklats
under decenniernas lopp har en direkt inverkan på personbilens dragningskraft jämfört med
att gå eller cykla. Två exempel är fri parkering för personbilar på arbetsgivarens bekostnad
och avdragsrätten i beskattningen för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som är
betydligt större för arbetstagare med bil än för dem som cyklar. En kritisk granskning av
befintliga stöd och incitament och en avveckling av incitament som uppmuntrar bilism skulle
bidra till att främja gång och cykling, men också till ett hållbart trafiksystem i allmänhet.
Åtgärder:
29. Utreda behovet av och möjligheterna att utveckla beskattningen för att göra det mer
attraktivt att gå och cykla än att köra personbil. (FM)

10 Uppföljning
För att främja gång och cykling behövs tillräckligt med information om gång- och
cyklingsvolymerna och hur de utvecklas. De riksomfattande volymerna och
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färdmedelsandelarna för gång och cykling följs för närvarande upp endast i den
persontrafikundersökning som upprepas med cirka fem års mellanrum. Eftersom
undersökningen är tungrodd och genomförs sällan behövs i fortsättningen också andra,
småskaligare sätt att undersöka hur gång- och cykelvanorna förändras. Dessutom behövs
också information om de resurser som använts för att främja gång och cykling, om miljö- och
hälsokonsekvenserna och om säkerhetsutvecklingen.
Åtgärder:
30. Utvecklingen av gång- och cyklingsvolymerna följs upp årligen. Konsekvenserna av
gång och cykling för miljön och hälsan bedöms. (KM, Trafikverket, kommunerna,
NTM-centralerna/landskapen, Nätverket för cykelkommuner, Statens idrottsråd)
31. Genomförandet av åtgärderna i det här principbeslutet följs upp årligen med konkreta
indikatorer. (KM, Trafikverket)
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