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A teherkerékpárok a városokban a motoros járművel 
megtette utakat az alábbi arányban tudják kiváltani [1, 7]:

+ A városi üzleti kézbesítéseket 23-25 %-ban
+ Az üzleti szolgáltatásokhoz és karbantartásokhoz 

kapcsolódó utakat 50 %-ban
+ A magáncélú logisztikai utakat (bevásárlás, szaba-

didő, gyermekszállítás) 77 %-ban

A bevásárláshoz a kerékpárjukat használó vevők az EU-
ban összesen 111 milliárd euró fogyasztást eredmé-
nyeznek. A kerékpárral érkező vevők időszakra vonat-
koztatva és a rendelkezésre álló parkolófelületre vetítve 
egyaránt többet költenek, mint az autóval közleke-
dők: A kerékpáros parkoló négyzetméterenként 5-ször 

nagyobb kiskereskedelmi költést eredményez, mint 
egy ugyanakkora területű autóparkoló. A kerékpárosok 
helyben intézik a bevásárlásaikat, és hűségesebb ügy-
felek. A kiskereskedők gyakran alábecsülik a kerék-
párral bevásárló ügyfeleik arányát, és túlbecsülik az 
autóhasználók arányát az ügyfeleik között. Ha egy utcát 
úgy építenek át, hogy több helyet biztosítson a kerékpá-
rosoknak és a gyalogosoknak, és kevesebbet az autósok-
nak, az autóval érkező vevők hiányát a gyalogosan vagy 
kerékpáron közlekedő ügyfelek bőségesen kompen-
zálják. Londonban a bevásárlóutcákban és a városköz-
pontokban az aktív mobilitási fejlesztések bevezetése 
után az üresen álló üzlethelyiségek aránya 17 %-kal 
csökkent, a kiskereskedelmi helyiségek bérleti érté-
ke pedig 7,5 %-kal növekedett [1].
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zett túrákra, versenyekre és edzőtáborokra más államokból Arizonába érkező 

kerékpárosok hatásaira összpontosított. A kutatás a kiskereskedelemben 57 millió 

dollár forgalmat és 721 munkahely létrejöttét dokumentálta az államban [8]. 

Példák

Az Eurovelo Európai Kerékpárútvonal Hálózat dokumentum megállapítja, 

hogy Európában évente mintegy 2,295 milliárd turisztikai célú kerékpáros utazás 

történik több, mint 44 milliárd euró értékben. Ugyanez a tanulmány megállapítja 

továbbá, hogy az ECF EuroVelo hálózata elkészülte után 7 milliárd euró közvetlen 

bevételt fog generálni [4] 
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