1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret b) En samlad
lagstiftning om Tullverkets befogenheter
 Departementsserien: Beaktande av sjöfartsskyddsuppgifter vid beslut om säkerhetsbesättning b)
Förslag om ändring i förordningen om körkortslån c) Remittering av PTS rapport förbättrade
möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
 Rapporter: Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering b) Trafikanalys
årliga uppföljning av de transportpolitiska målen c) Myndigheter all mindre tillgängliga i ickedigitala kanaler, Riksrevisionen d) Framsteg för arbetet med den nationella godsstrategin,
Trafikanalys e) Uppföljning av miljömålen 2021, Naturvårdsverket f) För en mer robust
livsmedelsförsörjning under kris och krig g) Minskat antal mål och återrapporeteringskrav i
myndigheternas regleringsbrev
 SOU: Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin b) Kontroller på väg för yrkestrafiken
 Uppdrag: Regeringen ger Länsstyrelsen i Uppsala med stöd av Naturvårdsverket och
Energimyndigheten i uppdrag att ta fram underlag om lokal och regional klimatomställning inför den
kommande klimatpolitiska handlingsplanen b) Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda åtgärder för
att förhindra manipulering av viss fordonsutrustning c) Regeringen ger ett antal myndigheter i uppdrag
att vara nationella kontaktpunkter för europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation
och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings och utbildningsprogram d) Tillväxtverket får i
uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska
hanslingsplanen e) Digg får i uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa
f) Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att förhandla och ingå överenskommelse med Trafikledsverket
i Finland för att kapacitetsförbättra farleden i Norra Kvarken g) Trafikverket får i uppdrag att analysera
och kvalitetssäkra införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet h)
Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda merkostnad vid besiktning av gasdrivna bilar i) Uppdrag att
ta fram underlag inför en avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma flygplats
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Förarbevis för vattenskoter b) https://Genomförandet av visselblåsardirektivet b)
Moderna tillståndsprocesser för elnät c) Genomförandet av det omarbetade förnyelsedirektivet
 Propositioner: Framtidens infrastruktur, hållbara investeringar i hela Sverige b) Vårändringsbudget för
2021 c) Genomförandet av MKB direktivet i plan och bygglagen c) Hållbarhetskriterier –
genomförande av det omarbetade förnybarhetsdirektivet d) Förarbevis för vattenskoter e)
Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt f) Reduktionsplikt för bensin och diesel –
kontrollstation 2019
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten
 Största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder
 Regeringen beslutar om höjda sanktionsavgifter vid fusk med kör- och vilotider
 Fler användare av kommunikationstjänst ska ge större säkerhet och effektivitet vid olyckor, kris och
höjd beredskap
 Regeringen utreder snabbtåg Stockholm -Oslo, DN

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Positiv satsning på infrastruktur, SKR
 Örat mot rälsen, Tågföretagen
 Var finns sjöfarten i infrastrukturpropositionen? Svensk Sjöfart
 Stort stöd för försäljningsförbud mot fossilbilar i Europa, Aktuell Hållbarhet
 Planera stabanorna med Hyperloop i åtanke, SvD









Nya stambanor behövs för gröna transporter, ETC
Underkänt, EU-kommissionen motarbetar biodrivmedel, Bussmagasinet
Uppgradera järnvägen till snitthastigheter på Tyskland och Frankrikes nivå, Järnvägsnyheter.se
Höghastighetståg hindrar ingen trafik, Dagens Arena
Replik, Höghastighetståg - en oflexibel lösning, Dagens Arena
Bidrar infrastrukturpropositionen till en görn omstart för Sverige? Svensk Kollektivtrafik.se
Vi måste satsa betydligt mer på sjöfartsforskning, Alltinget

Från forskningen
 Europeiskt forskningsprojekt utvecklar tåg som drivs med vätgas
 Lastbilar på el snart billigare än diesel, Stockholm Enviroment Institute
 Världsrekord i 5G på tåg, KTH
 Nya prismodeller kan krävas för att möta nytt sätt att resa, VTI
 Batteribyte för elbil, Kina har som komplement strategi att byta batteri istället för att ladda, VTI
 Interntionell studie Svenska förare om trafiksäkerheten - kör för fort på motorväg, sällan
alkoholpåverkade, VTI ladda ner studien här
 En studie av förändringar i vardagens rörlighet under Covid-19 pandemin: Som uppfattas av människor
som bor i Malmö, K2
 Safer startar en studie om ungas mobilitet, Chalmers
 Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB
 Använda återvunnen plast i asfalt, TRB
 Omvärldsanalys logistik 2020, Tripple F
 Ny rapport: Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp - IVL Svenska Miljöinstitutet
Systemnivån

















Ny rapport från Transportföretagen. Transportskiftet, automatisering, elektrifiering och nya drivmedel
Unik lösning lagrar två miljoner ton koldioxid per år
Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp, Naturvårdsverket
Minskat kollektivresande hotar klimatmålen
Säpo: därför är Huawei en risk för Sverige, Ny Teknik
Mobilitetsprojekt i Malmö , kan bli Dansk – Svenskt på sikt
Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB
Pandemins effekter på kollektivtrafik; SL var femte resenär borta 2022, halverad busstrafik hotar på
Gotland, Hallandstrafiken bantar efter pandemin
För en gemensam digital infrastruktur, SIS
Europas egna moln går in i en kritisk fas – en Svensk hubb etableras
Tydligt samband mellan IT attacker och flytt till molnet, Aktuell Säkerhet
Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår? Trafikanalys
Mer långväga gods än någonsin transporteras klimatsmart, Infrastrukturnyheter.se
Ökad transporteffektivitet med förbättrad bygglogik för massahantering
Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn (trafa.se)
Parkeringsåtgärder och mobilitetstjänster kan förändra resvanor och ge billigare bostäder, rapport från
IVL och bostadskoncernen Framtiden

Sjöfart
 Inga satsningar på sjöfart i vårbudgeten
 Godset som fick ett eget fartygsanlöp (transportnytt.se)
 Svensk Sjöfart startar ny podd – Havssamtalet | Svensk Sjöfart (sweship.se)

Spårtrafik
 Snart blir det trängre på järnvägen mellan Stockholm och Göteborg
 Tågkrisen i Mälardalen har fått en lösning med SJ
 Kostnaderna för tunnelbanan skenar, så här kommer man att lösa det






Äntligen cykel på tåg mellan Stockholm och Göteborg när Flixtrain blir ny tågaktör i Sverige
En Öresundsmetro är samhällsekonomiskt lönsam enligt Malmö och Köpenhamns utredning
Mälardalstrafikens upphandling måste göras om
Ny teknik ersätter vägskyddsanläggningar vid järnvägskorsningar

Luftfart
 Omvärldsanalys luftfart 2021, Trafikverket
Väg









Reglerna fortfarande otydliga för nya elfordon
Världens längsta inomhusbana för självkörande bilar öppnar i Sverige i Hällered utanför Borås
Övergången till elbilar går snabbare än förväntat – Norden tar täten enligt rapport från BCG
Snart får Sverige ny standardbensin
Förbränningsmotor för tunga vägtransporter blir fossilfri med biogas och vätgas
Samarbeten kring robottaxi, OmAD
Historiskt få omkomna i vägtrafiken 2020
Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp, Naturvårdsverket

3. EU
Ministerrådet
 Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse som
fastställer målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 och ett kollektivt nettominskningsmål för
växthusgasutsläpp (utsläpp efter avdrag för upptag) på minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990.
 När minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh träffade sina kollegor, EU:s
utvecklingsministrar, hölls en riktlinjedebatt om den framtida europeiska finansiella arkitekturen för
utveckling. Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling (EBRD) deltog i mötet.
 EU-ländernas jordbruksministrar möttes den april via video. På mötet fortsatte förhandlingarna om
EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De tog också upp handelspolitiska frågor och djurskydd.

Europeiska kommissionen (KOM)
 Kommissionen antar nya regler för drönare. De nya regleringarna gör det möjligt för drönare att utföra
mer komplexa operationer på längre avstånd och utom synhåll.
 För närvarande pågår en översyn av det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU ETS) som
planeras vara avslutad i juni. Det var i samband med en debatt om grön teknik som
energikommissionären avslöjade att väg- och byggsektorn kommer att inkluderas i EU ETS. Vidare
avslöjades att förslaget kan kompletteras med åtgärder på skatteområdet ämnade att förhindra
koldioxidläckage.
 Europa rustat för den digitala tidsåldern. EU-kommissionen föreslår nya regler och åtgärder för
spetskompetens och förtroende för artificiell intelligens
 Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera): EU-kommissionen inleder offentligt
samråd som avslutas den 21 maj.
 Bättre lagstiftning: Gemensamma insatser för bättre EU-lagstiftning och för att förbereda för
framtiden. Kommissionen antog den 29 april ett meddelande om bättre lagstiftning med många
förslag för att anpassa EU:s lagstiftningsprocess för framtiden. För att främja Europas återhämtning är
det nu viktigare än någonsin att lagstiftningen blir så ändamålsenlig som möjligt, samtidigt som EU:s
lagar bättre ska anpassas för framtida behov.
 Nya utnämningar i ledningsgruppen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för mobilitet och
transport


Europeiska kommissionen arbetar med en översyn av de nuvarande EU-reglerna för körkort i syfte att
förbättra trafiksäkerheten och underlätta gränsöverskridande rörelse. Det nya initiativet kommer att






ta hänsyn till nya utmaningar för rörlighet, bland annat med digital behandling av körkort, och
kommer att bidra till att uppnå EU: s mål som anges i strategin för hållbar och smart mobilitet 2020.
Kommissionen Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara
verksamheter (trafa.se)
Kommissionen introducerar ny lagstiftning för tredubbling av antalet höghastighetssträckor
Kommissionen bötfäller Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), Deutsche Bahn (DB) och Société
Nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB) för
kartellbildning med totalt 48 miljoner euro
Kommissionen har presenterat rapport som visar att rekordfå dog på vägarna i Europa 2020

Europaparlamentet
 EU-parlamentet har godkänt nya rättigheter för tågresenärer vid eventuella förseningar, att förenkla
för personer med nedsatt rörlighet att ta tåget och öppna för att lättare kunna resa mellan länder
 Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av
Europaparlamentets utskott för transport och turism ger flera rekommendationer för hur
”öppnandet” efter pandemin ska genomföras.
 Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår? Mot bakgrund av leveransproblem av medicinska
produkter under coronapandemin och ökad geopolitisk rivalitet mellan USA och Kina har behovet av
förändrade leveranskedjor och omlokalisering av verksamheter till EU blivit en aktuell fråga inom
unionen. Europaparlamentets utskott för internationell handel har tagit fram en rapport som
diskuterar för- och nackdelar med sådana förändringar med avseende på försörjningstrygghet och
EU:s strategiska autonomi.
Konferensen om Europas framtid – lansering av en flerspråkig digital plattform. Via plattformen kan
alla EU:s invånare bidra till att forma sin egen och hela Europas framtid. Plattformen finns på 24 språk
och gör det möjligt för invånare i hela unionen att dela med sig av och utbyta tankar och åsikter
genom de digitala evenemangen.
Övrigt
 Om ett år införs en rad obligatoriska säkerhetssystem för bilar som säljs inom EU. Däribland ett
hastighetsbegränsande system kallat ISA. De nya reglerna som beslutats av EU-parlamentet gäller alla
nykonstruerade bilmodeller som säljs från maj 2022. Två år senare ska samtliga nya bilar som säljs ha
säkerhetssystemen installerade. ISA står för "intelligent speed assistance"
 EU ingår formellt handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien. Handels- och samarbetsavtalet
mellan EU och Storbritannien, som tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2021, godkändes av
Europaparlamentet den 27 april och ingicks formellt 29 april.
 4000 färre människor förlorade sina liv på EU-vägarna 2020 eftersom dödsfallet sjunker till alla tider.
Den 20 april 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen preliminära siffror om dödsfall på
vägarna 2020. Uppskattningsvis 18 800 människor dödades i en trafikolycka förra året, en
oöverträffad årlig nedgång på 17% jämfört med 2019. Detta innebär att nästan 4 000 färre människor
förlorade sina bor på EU-vägar 2020 jämfört med 2019.
 Nystart med Europeiska innovationsrådet. Ansök om bidrag genom Europeiska innovationsrådets
finansieringsinstrument Accelerator. Med en budget på 1 miljard euro riktar det sig till vetenskapligaoch tekniska upptäckter som kräver en långsiktig finansiering. Genom Europeiska innovationsrådets
program Pathfinder kan du som forskare ansöka om bidrag för att förverkliga innovativa idéer som
har potential att påverka ekonomin och samhället positivt.
 Sveriges offentliga finanser klarade sig ur ett EU-perspektiv bra genom coronakrisens 2020. EUländernas samlade budgetunderskott är det största sedan mätningarna inleddes. Sveriges
budgetbalans – skillnad mellan offentliga inkomster och utgifter – hamnade i fjol på minus 3,1
procent av bruttonationalprodukten BNP, visar uppgifter från Eurostat. Det är det nästa lägsta
underskottet i EU. Bara Danmark med -1,1 procent av BNP klarade sig ekonomiskt lindrigare undan än
Sverige.
 Hur bör turismen och transportsystemet återstartas, rapport beställd av Europaparlamentet
 Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix (trafa.se). Rapporten pekar också
på en stark utveckling för elfordon





Ett preliminärt avtal om 30 miljarder euro till Connecting Europe Facility har fattats mellan
parlamentet och det Portugisiska Ordförandeskapet för åren 2021 till 2027. Avtalet ska godtas av
ministerrådet och därefter hela parlamentet
Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om en europeisk klimatlag (trafa.se)
Effekterna av covid-19 på olika branscher varierar stort (trafa.se). Studien visar att pandemin
påskyndat elektrifieringen av transportsystemet och digitaliseringen av ekonomin i helhet

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Flygande bilar och förarlösa bussar, framtidens urbana mobilitet har landat, World Economic Forum
 För en gemensam digital infrastruktur, EU kommissionen släppte i mars ny strategi för standardisering,
SIS
 Arbeta hemma – vad har vi lärt oss det här året, World Economic Forum
 Studie visar att 65 % av de som arbetar hemma vill fortsätta göra det, World Economic Forum
 Genombrott för drönarfotoanalys vid inspektion av broar

Spårtrafik
 Ny studie presenterad om trenderna på den Europeiska järnvägsmarknaden 2021, SCI Verkehr
 Planering av ny arktisk bansträcka mellan Finland och Norge fortsätter
 Kina finansierar hemligstämplat järnvägsprojekt med Ungern
 Nya digitala automatiska kopplingar, lösning på kopplingsautomation
 Användning av kreosot i järnvägar
Luftfart
 Endast en tredjedel av affärsresenärer förväntar sig att återgå till normalt resande efter pandemin,
Transport & Enviroment
Väg







Litteraturstudie - Status och förväntningar på laddbara fordon från omEV del 1
Rapporter och artiklar om eldrivna lastbilar från omEV del 2
En rapport från norska TOI visar att nära hälften av elsparkscyklisterna har kört alkoholpåverkade
Dieselbilsförsäljningen faller i Europa
Rekommenderat nyhetsbrev från omEV, Drive to Zero
Deutsche Bahn och Kombiverkehr skapar ett metro-net genom expansion av terminalplatser för att
förflytta fler lastbilar från autobahn till järnväg
 Klimatneutral asfalt tar steget över Öresund
 4000 färre döda på EU:s vägar under pandemiåret 2020, Trafikanalys
Danmark



Banedanmark förbereder järnvägen för Fehmarn Bält förbindelsen

Finland



En proposition från regeringen har resulterat i att man nu kan få pengar för att skrota sin gamla bil om
man skaffar ny bil, elcykel eller kollektivtrafikbiljett
Finlands riksomfattande trafiksystemplan

Frankrike
 Vissa flygresor i Frankrike kan komma att ersättas med tåg efter en omröstning i parlamentet
 Frankrike satsar 50 miljarder euro på klimatet

Nederländerna
 Dessa Holländska städer kommer enbart tillåta fossilfria transporter 2025, World Economic Forum
Norge
 Norge har har halverat antalet döda och svårt skadade sedan 2000, TOI
Tyskland



Deutsche Post DHL group investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik fram till år 2030
ABB:s system för energilagring driver tåg I Tyskland

