1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till klimaträttsutredningen b) En särskild utredare ges i uppdrag att
se över utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö
 Departementsserien: Tillgång till information om bränsleförbrukningoch koldioxidutsläpp vid
marknadsföring av nya bilar b) Avveckling av flottningslagstiftningen c) Effektivare inhämtning av
körkortsuppgifter för polismyndigheten c) Anpassning av Svensk rätt till EU:s nya system för
reseuppgifter och resetillstånd d) Otillåten cabotagetransport och beställaransvar e) Förbud mot
prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas f) En reformerad arbetsrätt för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
 Rapporter: Otydligt ansvar och bristande underlag återkommande problem för statligverksamhet,
Riksrevisionens årliga rapport b) Riksrevisionens rapport om transportbidraget c) Sveriges
genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, Regerinskansliet d) Tillgänlgihet till kommersiell
och effentlig service, Tillväxtverket e) Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021, Trafikanalys f)
Delredovisning av uppdraget Analyser och vägledning om klimateffektbedömningar och beräkningar,
Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet, Energimyndigheten och Trafikverket
 SOU: Ett nytt regelverk för bygglov b) Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar c) I en värld som
ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040
 Uppdrag: Trafikverket får i uppdrag att redovisa behovet av åtgärder för att utveckla krisberedskap och
uppgifter vid höjd beredskap b) Trafikverket får i uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022
till 2033 c) Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Skolverket, Yrkeshögskolan, DIGG och Vinnova
utveckla en sammanhållen data infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande d)
Statskontoret får i uppdrag att utvärdera effekterna av förändrade regler för direktupphandling e)
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket får i uppdrag att främja offentlig förvaltnings
förmåga att använda artificiell intelligens f) DIGG får i uppdrag att delning och nyttiggörande av data g)
Trafikverket får i uppdrag att ta fram kompletterande underlag och förslag avseende svenska
beredskapsflygplatser h) Trafikverket får i uppdrag att utreda Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
motorcyklar
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Ändringar i vägsäkerhetslagen b) Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna
taxonomiförordning b) Ett förenklat upphandlingsregelverk
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Regeringen förlänger den temporära trafikplikten
 Regeringen stärker stöd till eldrivna lastbilar
 Nya regler för detaljplaneläggning beslutad av riksdagen
 Byggherrar skyldiga lämna klimatdeklaration
 Trafikutskottet säger ja till förarbevis för vattenskoter
 17 elektrifieringslöften frånb norr till söder ska påskynda elektrifieringen av godstransporter

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Dubbelspår behövs för Dalarnas fortsatta utveckling, Dagens Arena
 VOI:s vd dags att ge mer plats för mikromobilitet i våra städer, DI
 Varför värderas storstadsmänniskor och glesbygdsbor inte lika Eneroth? Dagens Samhälle
 Region Stockholm kräver statlig cykelförhandling, Mitti
 Dåliga vägar är en demokratifråga, Barometern
 Svartmåla inte kollektivtrafiken, nu finns chansen att tänka nytt, Bussmagasinet

Från forskningen
 Metoden som kan skydda bergförstärkning, SBUF
 Sverige bäst i Norden på att prissätta CO2 utsläpp i nytto/kostnadskalkyler, TOI
 Klimatinvesteringar på 283 miljoner kronor inom sjöfarten
 Oväntat svårt att förörutsättutspå framtida havsnivåer, Stockholms universitet
 Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser – Nyttiggörande av tillgänglig
tillbuds och olycksstatistik, VTI
 Rapport ger mer kunskap om mobilitet och social hållbarhet
 Isbergsproblemet för slutenergianvändning i svensk industri. LiU
 Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg, VTI
 Projekt ska bidra till helelektrifierade bygg- och anläggningsplatser, Lindholmen Science Park
 Bra för hälsan att cykla –trots avgaser, Umeå universitet
 Tankemotståndet mot sociala skillnader som transportplaneringsfråga – En analys av
planeringstänkandet på Trafikverket, KTH
 Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation, SLU
 Högre havsnivåer får stora konsekvenser för Europa, EASAC
 Tillgänglighet, transportinfrastruktur och fördelningseffekter, K2
 Hyrcyklar en del av kollektivtrafiken, K2
 Prioriterad busstrafik, om politiskt ledarskap, finansieringssystem och handlingsplaner, K2
 Automatkoppel är vägen fram för järnvägen menar Shift2Rail
 Sjöfartens användning av alternativa bränslen – trender och förutsättningar, VTI
Systemnivån




Eslöv har installerat sensorer som underlag för planering, t.ex genom att ge information om var det
finns lediga parkeringsplatser. Projektet är en pilot för att lära sig mer om hur sensorteknik kan komma
medborgaren till nytta
Sveriges energibehov kan säkras med hjälp av innovativa lösningar, Rapport från Innovationsföretagen
https://www.byggnyheter.se/20210621/25253/projekt-ska-bidra-till-helelektrifierade-bygg-ochanlaggningsplatserhttps://www.byggnyheter.se/20210621/25253/projekt-ska-bidra-tillhelelektrifierade-bygg-och-anlaggningsplatser
Digitalisering inom offentlig sektor bromsas upp, enligt statusrapporten ”Digital mognad i offentlig
sektor 2021"
Energimyndigheten stöttar utökade satsningar för hållbara batterier
Bredband når inte landsbygd, rapport
Gatan, kvarteret och friluftsområdet så har pandemin påverkat önskan om den gröna staden, WSP
Sverige prissätter utsläpp högst, TOI
Kraftiga förseningar i Kinesiska hamnar oroar importörer
Hur kan krav utfasning av bilar med förbränningsmotorer påverka klimat och ekonomi
Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning, MSB presenterar för
första gången en samlad bild
Allt fler reser både lokalt och nationellt, sammanställning från Folkhälsomyndigheten



Så har pandemin påverkat kollektivtrafiken rapport från Nobina



Glöm Zoom, nu är de virtuella arbetsplatserna här, DI



Detta behöver vi kraftsamla kring för att stärka civil beredskap. MSB



P-kaos och minskat kollektivresande i pandemins spår, rapport



Nationella trygghetsundersökningen, resultat på kommunal nivå, BRÅ



SL:s kroppskameror strider mot GDPR får böta 16 miljoner



Rapport om tillgängligheten till kommersiell och offentlig service i Sverige, Tillväxtverket



Ökat distansarbete – Så påverkas svenska kommuner, WSP














Förbättra informationssäkerhetsarbetet med infosakkollen, MSB



Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

Sjöfart
 Sjöfartsverket beslutar att inte höja avgifterna 2021




Farehamnen i Varberg påbörjar bygget av Europas modernaste skogshamn
Coronautvärdering föreslår Transportstyrelsen utgör navet i sjöfartens krisorganisation



Energihamnen i Göteborg kan bli först i världen med elanslutning



Svaga klimatregler från IMO för sjöfarten trots protester



Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa, rapport från Transportstyrelsen ”Kalkylen måste gå ihop”

Spårtrafik
 SJ har lagt till europeiska tågresor i sin bokningstjänst
 Fyrspårets klimatpåverkan minskar med återvunnet material
 SKR ger ut ny skrift om regional tågtrafik
 SL ersätter tågvärdar med kameror 350 anställda berörs
 Rekordlågt antal omkomna i olyckor i bantrafiken 2020
Luftfart
 Den flygande taxin kan vara realitet i städer inom 5 år, Trafikanalys
 LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans
 Swedavias satsning på biobränsle fortsätter – sex samarbetspartners med i årets upphandling
 Swedavias trafikstatistik för maj 2021
Väg









Nya metoder för klimatsmart parkering
Svävande övergångsställen ska öka säkerheten
Fordonsprognoser i en osäker tid, Trafikanalys
Ny cykelburen jourpatrull ska laga cykelbanor i Stockholm
Chalmers och RISE bygger testbädd för elektromobilitet på Säve flygplats
Nationella cykelrådets temarapport 2021
Livscykelanalys av batteridrivna tunga fordon
Vestia startar Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

3. EU
Ministerrådet
 Portugal lämnar över stafettpinnen till Slovenien i Europeiska unionens råd den 1 juli. Portugals
ordförandeskap börjar lida mot sitt slut, under denna första halva av 2021 har arbetet i Europeiska
unionens råd, ministerrådet, haft mottot ”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning”,
där fokus har varit återhämtningen från covid-19-pandemin. Ordförandeskapet roterar mellan EU:s
medlemsländer var sjätte månad. Näst på tur står Slovenien som startar sitt arbete den 1 juli och
innehar ordförandeskapet året ut. De medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära
samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio som har en gemensam agenda med de
ämnen och viktiga frågor som rådet kommer att ta upp under en 18-månadersperiod. Varje land har
sedan sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram. Tyskland, Portugal och Slovenien är den nuvarande
trion.
 Europeiska unionens råd ser fram emot arbetet med Europe’s Rail, ersätter Shift2Rail, som bör spela
en viktig roll i forskningen om den nya digitala tekniken inom järnväg och därigenom leverera en
samordnad strategi med sektorn för den övergripande utvecklingen av järnvägssystemen.










TTE- Energi rådet antog enhälligt en allmän inriktning för förordningen om genomförandet av det
gemensamma europeiska luftrummet, inklusive ändringar i EASA-förordningen. Rådet antog dessutom
enhälligt en allmän inriktning om direktivet om hyrda fordon samt enhälligt en allmän inriktning om
direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart för sjömän från länder utanför EU.
Rådet antog också rådslutsatser om järnvägen och rådslutsatser om strategin för hållbar och smart
mobilitet. Dessutom genomfördes en diskussion om kommissionens strategi för hållbar och smart
mobilitet.
Telekommunikationsrådet har utvärderat framstegen med ett utkast till förordning om europeisk
dataförvaltning, även kallad dataförvaltningsakten. Ministrarna utvärderade också framstegen med ett
förslag till direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU (det reviderade
NIS-direktivet eller NIS 2). Syftet med NIS 2-förslaget är att ytterligare förbättra motståndskraften och
incidenthanteringskapaciteten hos offentliga och privata enheter, behöriga myndigheter och EU som
helhet. Rådet höll även en riktlinjedebatt under rubriken Den digitala kompassen 2030: Hur tar vi ut
kursen för EU:s digitala framtid? utifrån kommissionens meddelande om Europas digitala decennium.
Ordförandeskapet informerade också ministrarna om översynen av roaming förordningen.
Telekommunikationsrådet antog slutsatser om att ge järnvägen en ledande roll på området för hållbar
och smart mobilitet. Slutsatserna ger uttryck för medlemsländernas gemensamma ambitioner när det
gäller järnvägen. De ger också vägledning på flera arbetsområden i fråga om detta, allt från
trafikomställning till investeringar och konnektivitet.
EU-ländernas jordbruksministrar har under en längre period förhandlat om en reform av den
gemensamma jordbrukspolitiken. När de möttes den 28 juni bekräftade de den överenskommelse
som förhandlats fram med Europaparlamentet.
Hbtqi och Ryssland på EU-toppmöte. Diskussioner om situationen i Ryssland och hur EU ska hantera
den samt hbtqi-frågor dominerade EU-toppmötet 24–25 juni. Statsminister Stefan Löfven och övriga
EU-ledare tog även upp coronaläget och den ekonomiska återhämtningen. EU-ledarna inledde mötet
med en diskussion om ny lagstiftning i Ungern och EU:s grundläggande värderingar. EU-ledarna följde
också upp diskussionerna de hade i maj om situationen i Belarus. De upprepade kravet att alla
politiska fångar i landet ska släppas fria, inklusive Raman Pratasevich och Sofia Sapega. Stats- och
regeringscheferna diskuterade även ekonomisk återhämtning i EU efter pandemin med fokus på
återhämtningspaketet Next Generation EU som de enades om i juli 2020.

Europeiska kommissionen (KOM)
 EU:s digitala covid-intyg och Re-open EU Re-open EU är appen som informerar dig som resenär om de
olika åtgärder som vidtagits i Europa, bland annat om karantän- och testningskrav, EU:s digitala covidintyg för att hjälpa dig att utöva din rätt till fri rörlighet och mobila kontaktspårnings- och
varningsappar för coronaviruset. Informationen uppdateras ofta och finns tillgänglig på 24 språk och
finns till för att hjälpa dig att planera din resa i Europa, samtidigt som du håller dig säker och värnar
hälsan. Syftet med EU:s digitala covidintyg är att främja säker och fri rörlighet inom EU under covid-19pandemin. Alla EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom unionen, även utan intyg, men intyget
kommer att göra det lättare att resa och kommer också att göra att innehavaren slipper restriktioner,
som karantän. Från och med den 1 juli kommer det att finnas i hela EU.
 Sverige alltjämt innovativast i EU. Sverige har utsetts till EU-landet med störst förmåga till innovation
varje år sedan rankingen startade. EU-kommissionen sammanställer varje år ett trettiotal olika
indikatorer som tillsammans ska visa hur bra medlemsländerna är på forskning och innovation. På
årets ranking kommer Sverige etta före Finland, Danmark och Belgien. Tillsammans får de fyra högsta
betyg och klassas som ”innovationsledande länder”.
 Europeiska kommissionen välkomnar det preliminära avtalet mellan medlagstiftarna om nya
vägavgiftsregler (Eurovignettdirektivet). I de reviderade reglerna införs koldioxidutsläppsbaserade
vägtullar för tunga fordon i hela EU, en viktig pelare i EU: s åtagande att uppnå klimatneutralitet 2050
och dess strategi för hållbar och smart mobilitet.
 EU kräver längre livslängd på mobiler. EU-kommissionen förbereder en lag som kan tvinga
mobiltillverkarna att uppdatera telefonerna längre och göra dem tåligare. Lagen kan börja gälla redan
nästa sommar och sedan får branschen lite tid för anpassning.










EU-kommissionen föreslår ändringar i två uppsättningar av EU-bestämmelser för att stärka
konsumenternas rättigheter. Det är extra viktigt i dessa tider, när världen förändras allt mer av
digitalisering och covid-19-pandemin. Kommissionen stärker säkerhetsnätet för EU:s konsumenter,
bland annat genom att se till att farliga produkter återkallas från marknaden och att
krediterbjudanden presenteras på ett tydligt sätt som är lätt att läsa på digitala enheter. Förslaget
uppdaterar både det befintliga direktivet om allmän produktsäkerhet och de EU-bestämmelser om
konsumentkrediter som ska skydda konsumenter.
Europeiska kommissionen har utnämnt professor Maria Leptin till nästa ordförande för Europeiska
forskningsrådet (EFR). Professor Leptin, som för närvarande är direktör för den europeiska
molekylärbiologiska organisationen (EMBO), kommer att börja sin nya befattning den 1 oktober 2021,
när den sittande tillförordnade ordföranden Jean-Pierre Bourguignons mandatperiod löper ut.
EU-kommissionen lägger fram en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, där man identifierar
utmaningar och problem och lyfter fram några av de mest lovande möjligheterna för dessa områden.
Visionen bygger på framtidsstudier och omfattande samråd med allmänheten och andra aktörer på
landsbygden. Den omfattar förslag till en landsbygdspakt och en handlingsplan för landsbygden, med
målet att göra våra landsbygdsområden starka, resilienta och livskraftiga och se till att de har god
konnektivitet.
EU planerar att satsa på inre vattenvägar. Kommissionen har antagit ett 35 punkts program
Ny strategi för hållbar blå ekonomi presenterad av kommissionen

Europaparlamentet
 EU-parlamentet godkänner klimatlag med siffrorna 442 mot 203 och 51 som avstod röstade
 EU-parlamentet för en uppgörelse om en ny europeisk klimatlag som man enades om med
medlemsländerna tidigare i år. Lagen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser i EU ska
minska med minst 55 procent till 2030. Svenska EU-parlamentariker från S, M, C, KD, L röstade för
medan ledamöter från MP, V och SD av olika anledningar röstade mot.
 EU-parlamentets talman har, på uppdrag av hela parlamentet, skrivit ett brev till EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen gällande unionens nya rättsstatsmekanism. Talmannen kräver att
kommissionen omgående tar mekanismen, som kan stoppa EU-pengar till medlemsländer som bryter
mot grundläggande demokratiska regler, i bruk. Kommissionen får nu två månader på sig att agera
annars riskerar man dras inför EU-domstolen för brott mot fördraget.
 EU-parlamentet stödjer ett europeiskt medborgarinitiativ om att ”sätta stopp för djur i bur” och vill
fasa ut användningen av burar inom EU:s djurhållning senast 2027. Om tillräckligt många personer i
tillräckligt många EU-länder ställer sig bakom ett så kallat medborgarinitiativ i en fråga måste
kommissionen ta ställning till det. Ett sådant initiativ som att ”sätta stopp för djur i bur” har klarat de
kraven.
 Svenska Europaparlamentariker stödjer inte EU-mål om biologisk mångfald. Vid Europaparlamentets
rådgivande omröstning om förslag till EU-strategi för biologisk mångfald gick tio svenska EU-politiker
från M, SD, KD, C emot resolutionen och en socialdemokrat, Bergkvist, lade ner sin röst. En minoritet på
nio svenskar röstade ja till resolutionen;: S, MP, V och L
 Det inledande plenarmötet för konferensen om Europas framtid har ägt rum i Strasbourg. Ledamöter,
medborgare och representant från rådet, kommissionen och EU-länderna samlades för att förklara vad
de förväntar sig av detta innovativa demokratiska projekt.
 Dokumentärfilmen Collective av den rumänske regissören Alexander Nanau vann LUX-Publikpriset 2021
efter att ha röstats fram gemensamt av allmänheten och av Europaparlamentets ledamöter.
Övrigt
 EU uppmanar Danmark att öppna sitt järnvägsnät för internationella operatörer
 EU-domstolen säger att bolaget Youtube och andra online-plattformar under vissa omständigheter
inte bär juridiskt ansvar vid brott mot upphovsrätten.EU-domstolen har tagit ställning till EU:s direktiv
om upphovsrätt i förhållande till plattformar som publicerar andras material. Frågan är om till
exempel det Google-ägda bolaget Youtube ansvarar för att verk som strider mot upphovsrätten laddas
upp på dess plattform. Den årliga Olaf-rapporten publicerad
 Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) bedrev under 2020 viktigt arbete för att skydda EU:s
invånare mot förfalskad eller undermålig medicinsk utrustning med koppling till covid-19-pandemin.
Över 200 utredningar kunde avslutas och Olaf rekommenderade återkrav på över 293 miljoner euro




för att säkerställa att EU:s pengar används på det sätt och för de ändamål som det var tänkt, dvs. till
allas nytta.
Utvärderingen bekräftar TEN-T politikens stöd för infrastruktur som hjälper EU att uppnå
transportpolitiska mål
Genombrott för molntjänster i EU – ett viktigt steg

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Vodafone m.fl lanserar en öppen plattform (V2X) som möjliggör all form av väginformation i realtid till
användares mobil
 Fyra sätt för hur vi kan dra nytta av eltransporter, World Economic Forum
 Danmark arbetar för ett regeringsavtal som lyfter korridoren Oslo – Hamburg som en grön hubb.
Avtalet berör Sverige, Tyskland, Danmark och Norge (STRING regionen) och förväntas presenteras i
höst
 Genombrott för molntjänster i EU – Ett viktigt steg
 Det här är vad mest uppskattar med att arbeta hemma, World Economic Forum
 Läckt FN rapport om klimatet - uppvärmningens följder är redan här, DN
 Nato vill minska utsläppen av växthusgaser från militära aktiviteter och installationer
Sjöfart
 Ny landströmsanläggning i Kiel
 Världens första vätgasdrivna lastfartyg till Norge
Spårtrafik
 Fullskaligt test av magrailteknik för genomförbarhet i Italien
 Deutsche Bahn och Stadler utvecklar den första digitala tvillingen av ett komplett tåg, Järnvägsnyheter
 Järnvägsolyckor i Europa har minskat med 80 % sedan 1990
 EU:s gränsöverksridande nattågstrafik ökar men flera höga hinder står fortfarande i vägen
 HS2 använder virtuell verklighet för att få liv i den framtida stationen Old Oak
 Ryska järnvägsföretag tecknar ett gemensamt avtal för att utveckla vätgasdrivna tåg
 Järnvägen mellan Oslo och Göteborg bör uppgraderas menar OECD i en rapport och
 Sverige och Danmark positiva till OECD:s förslag att utveckla en megaregion från Hamburg till Oslo
Väg

Platooning ska testas för bussar, projekt som startat i München
 Färre döda på europas vägar de senaste 10 åren – Grekland står för högst minskning, Road Safety
Performance Index (PIN) från ETSC
 Trendbrott - Utsläpp av CO2 för nya bilar sjönk drastiskt i Europa förra året
 Här ska "fejk" självkörande transportbilar rulla i en studie
 Ford inleder nytt europeiskt forskningsprogram med självkörande bilar och paketleveranser
 Världens första eldrivna 16 tons lastbil
 Farlig trötthet utbrett problem enligt en studie på lastbilschaufförer gjord av ETF
 Vägtransportoperatörer i frontlinjen när bristen på förare och kompetensbrister förvärras, IRU
Danmark



Danska infrastrukturplanen till år 2035 är beslutad
Fehmarn Bält projektets danska tunnelfabrik föreslås bli permanent

Finland
 Finland utarbetar en övergripande trafiksäkerhetsstrategi

Frankrike
 Framtidens "last-mile" lager byggs i Paris
Italien
 Florens testar smarta spårvagnar
Nederländerna
 Nederländerna öppnar eventuellt nedlagda järnvägslinjer – kan gynna Tyskland


Norge
Norge bygger världens första vätgasdrivna färja
Spanien



Spanien satsar på höghastighetståg



Tyskland



En tio kilometer lång järnvägstunnel planeras under Frankfurt am Main
Nytt mål för 2040 Deutsche Bahn ska bli klimatneutralt 10 år tidigare än planerat

USA
 USA:s gigantiska infrastruktursatsning i hamn
 Banbrytande avtal undertecknat för höghastighetssträckan Dallas - Houston
Wales
 Globalt innovationscenter för järnväg öppnar i Wales
 Alla nya bilvägar stoppas i Wales för klimatets skull, DN
 Network Rail slutar med mänskliga tågvarnare

