1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv:
 Departementsserien: Genomförandet av direktivet (EU) om ändring av direktivet om minimikravet på
utbildning av sjöfolk b) Överlåtelse av förvaltningsuppgift till internationella sjöfartsorganisationen att
genom Världssjöfartsuniversitet utfärda examina c) Skattelättnad för cykelförmån
 Rapporter: Stora brister när staten satsade miljarder på kollektivtrafik i utbyte mot bostäder,
Riksrevisionen b) Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021, Trafikanalys
 SOU: I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040
 Utredningar: Utredning om utfasning av fossila drivmedel överlämnad
 Uppdrag: Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att Flygplatser
fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser b) Digg har fått i uppdrag att ta fram rättsligt stöd i
digitaliseringsfrågor c) Skogsstyrelsen får i uppdrag att genomföra åtgärder för att återväta utdikade
våtmarker
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser:
 Propositioner: Moderna tillståndsprocesser för elnät b) Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
c) Pausad indexering av skatten på bensin och diesel 2022
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Järnvägsåret 2021 ska främja transporter på räls
 Riksdagsbeslut om att en reduktionsplikt för flygfotogen införs
 Sjöfartsverket får tillskott för att mildra effekterna av pandemin
 Sänkta banavgifter för att stödja järnvägsoperatörer under pandemin
 Regeringen får i uppdrag att utveckla och stärka Arlanda efter tillkännagivande från Trafikutskottet
 Tillkännagivande till regeringen om framtiden för Bromma och Arlanda flygplats
 Sveriges återhämtningsplan, Sveriges ansökan för att ta del av EU:s återhämtningsfond Next
Generation EU om 750 miljarder euro
 Riksdagen ger tillkännagivande till regeringen att verka för ett nordiskt ministerråd för infrastruktur
och transport
 17 elektrifieringslöften från norr till söder ska påskynda elektrifieringen av godstransporter
I debatten – politik
 Ygeman motsägs av egen regeringsrapport, DN

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Snabba på med snabbtågen, Dagens Arena
 Nobina och Keolis; Nu behövs styrmedel för grön återstart, Bussmagasinet
 I framtiden behöver vi inte körkort, Motormagasinet
 Klimatmålen kräver att elnätet byggs ut snabbare, DN Debatt
 Myndigheternas köpta utvärderingar är opålitliga, DN Debatt
 EU:s återhämtningsplaner slösar chansen att cyklingen, Euroactive
 Trots egna klimatmålet – transportsektorn spräcker Svensk koldioxidbudget, DI
Från forskningen
 Tankemotståndet mot sociala skillnader som transportplaneringsförmåga: En analys av
planeringstänkande på Trafikverket, KTH, doktorsavhandling
 Så påverkades pendlingsvanor under pandemin, KTH
 Strategisk bedömning av järnvägsstationens kapacitet, KTH
 IVA:s 100-lista 2021, Från kunskap till hållbar krisberedskap, IVA













Så kan biogasen stärkas när staderna satsar på eldrift, IVL
Kampanjer för ökat hållbart resande, mjuka åtgärder kan vara mycket positiva i att påverka
resbeteenden, K2
Smart mobilitet i kollektivtrafiken påverkar samverkan och styrning, K2
Bättre information till resenärer minskar tågförseningar, K2
Världens första laddbara cementbaserade batteri
Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial, IVL
Smarta gator: Teknisk konstruktion och byggande
Simuleringsstudier för förbättrad effektivitet för väg- och järnvägstransporter
150 miljoner kronor till Luleås järnvägsforskning
Kommunicerande cykelhjälm, funktioner för ökad trafiksäkerhet
Självkörande fordon på landsbygd – Möjlighet till bättre tillgänglighet

Systemnivån
























Fyra myndigheter föreslår kraftsamling för digitalisering
Svenskarna vill resa i arbetet efter pandemin, rapport HUI Research och Transportföretagen
Scenarier ska stötta myndigheter inför kommande kriser
Megatrender formar framtida gator, VTI
Nu inleds miljardprojekt för Stockholms elförsörjning
Pandemin bidrog till rekordminskning av Svenska utsläpp, Naturvårdsverket
Klimatvinster när byggbranschen satsar på återbruk, SVT.se
En ny TOI-rapport belyser hur megatrender påverkar framtida person- och godstransporter
Ny rapport: Sverige når inte mål för att bromsa naturkrisen, Naturvårdsverket
Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet, IVL
Ny strategi och stöd för att involvera näringslivet i försörjningsberedskapen
Enorm potential att förändra byggbranschen genom robotik
MSB startar upphandling för att komplettera Rakel med tjänster för mobil datakommunikation
Större svenska städer positiva till att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
Standard ska ge spårbara byggprodukter
Låga tegelmurar minskade bullret mer än förväntat
Rapport: Techindustrin Sveriges nya basindustri
Branschen söker dialog med Folkhälsomyndigheten om ökat resande, Bussmagasinet
50 års managementtrender i sjön när världshandeln kollapsar, DI
Information om sättningar blir tillgänglig via ny karttjänst
Skärpta krav på säkerhetsskydd föreslås för statliga myndigheter
PTS har beslutat om om regler om säkerhetsåtgärder enligt NIS-lagen, PTS
Satelliter bidrar till säkrare infrastruktur, Trafikverket

Sjöfart
 Göteborgs Hamn digitaliserar kajplaneringen
 Ökning av passagerare på Polenlinjen från Karlskrona
 Skrubbervatten giftigt för djurplankton
 Lastfartyg i skärgården ersätter 1000 lastbilar
 Svensk tanker först med ny klassnotering
Spårtrafik
 SL testar ny teknik för att rädda liv på spåret
 Återanvänder makadamen under spårvagnsrälen i en pilot i Göteborg
 Kostnaden skenar, Göteborgs stad vill avbryta avtal om Västlänken station, DN
 EVP för järnvägsbranschen. Nu skapar vi järnvägens budskapsplattform
 Sundsvalls logistikpark framtidssatsar i miljardklass för att koppla ihop väg och järnväg
 Västlänken byggs med klimatförbättrad betong
 Försvunna järnvägsspår
 Tågscanner tar hand om underhållet



Ny teknik ersätter vägskyddsanläggningar vid järnvägskorsningar

Luftfart
 Statistik kring flygtrafik, Trafikanalys
Väg














Cykling innebär miljardvinster för samhället, studie från SWECO
Batteribilar sjunker i inköpspris, omEV
Vägar med laddningsteknik testas i Helsingborgs Hamn
Lantbrukare och tuna fordon får allt mer problem med framkomlighet i takt med att skyddsräcken
sätts upp
Stor potential att effektivisera parkeringsytor
Sveriges första helhetskoncept för självkörande transporter
Välmående fordonsmarknad – elbilarna ökade med 374 %
Skapar framtidens system för säkra autonoma trafiksystem
Sveriges första helhetskoncept för självkörande transporter, Transport & Logisitk
Vägen där bilen laddas testas i Lund
Unik elsparkcykel lanseras – printas i 3D i kolfiber
Neste och Volvo utvecklar förnybar bensin
1 Juli får alla biobränslen hållbarhetsdeklaration

3. EU
Ministerrådet
 EU-länderna antar nya sociala mål. EU-ledarna lovar att föra upp sociala frågor på högsta politiska nivå
och ställer sig bakom tre mål om jobb, utbildning och fattigdom till 2030. Minst 78 % i åldern 20–64 år
ska ha jobb, minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år samt antalet personer som riskerar
fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner, varav 5 miljoner barn.
 Den 24–25 maj 2021 antog Europeiska rådet slutsatser om covid-19, klimatförändringarna, Belarus,
Ryssland, Storbritannien, Mellanöstern och Mali.
 EU-ländernas forskningsministrar har beslutat att säkra den fortsatta finansieringen av det
gemensamma superdatorföretaget EuroHPC. Syftet är att bygga och upprätthålla ett världsledande
och säkert ekosystem på superdator- och kvantdatorområde

Europeiska kommissionen (KOM)
 Kommissionen antar nya regler för drönare
 EU-skydd för rättstrakasserade journalister utreds av kommissionen. EU-kommissionen utforskar
möjligheter att införa ett europeiskt skydd för journalister och andra som stäms i kostsamma och
tidskrävande rättsprocesser för att på så sätt tysta kritiska röster - så kallade SLAPPSs.
 Ljusare tider väntas för ekonomin i EU. EU-kommissionen höjer förväntningarna på hur mycket
medlemsländernas ekonomier kommer att växa i år. Men coronaåret 2020 har satt tydliga spår i
ländernas skuldsättning.
 Nytt EU-mål: nollförorening av luft, vatten och mark. Senast 2050 ska föroreningar i Europa minskas till
nivåer som inte längre skadar människors hälsa och de naturliga ekosystem. Det föreslår EUkommissionen i en ny handlingsplan med konkreta mål. 2018 beräknas 400 000 människor i EU ha dött
i förtid på grund av luftföroreningar.
 EU-strategin för covid-19-behandlingar: starkare beredskap. Även om utvecklingen och spridningen av
säkra och effektiva vacciner har varit främsta vapen i kampen mot covid-19, kan det inte vara vårt
enda försvar.
 Energimärkning av mobiltelefoner och surfplattor. Detta nya initiativ om EU:s energimärkning av
mobiltelefoner och surfplattor ska ge dig som konsument tydligare och bättre information om
produkters hållbarhet, direkt i butiken. Detta för att göra det lättare att hålla energiräkningarna nere
och dessutom minska utsläppen av växthusgaser i hela EU. Tyck till om initiativet








Connecting Europe Express, som utvecklats av Europeiska kommissionen som en del av det europeiska
järnvägsåret och möjliggörs av enastående industrisamarbete, kommer att korsa kontinenten i höst.
Specialtåget kommer att visa - i realtid - järnvägens kraft att ansluta människor och företag och vikten
av EU: s infrastrukturpolitik för att göra detta möjligt. .
Sverige har presenterat sin plan återhämtningsplan. Sverige kan få 34 miljarder kronor i bidrag från
EU:s återhämtningsfond. Pengarna ska gå till reformer och investeringar som bidrar till
återhämtningen efter covid-19-pandemins ekonomiska följder, med fokus på grön och digital
omställning samt på ekonomins motståndskraft. Sverige avser inte att begära lån. EU-kommissionens
utvärdering av planen kommer att vara avslutad senast i slutet av september.
EU-kommissionen har presenterat EU:s badvattenkvalitetsrapport där du kan gå in på en karta och se
vilka stränder i EU som har utmärks med ”blå flagga”, d.v.s. bra och tjänligt badvatten.
Europeiska kommissionen föreslår en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU för industrier och
sektorer med anknytning till hav, hav och kuster. En hållbar blå ekonomi är avgörande för att uppnå
målen för den europeiska gröna affären och säkerställa en grön och inkluderande återhämtning från
pandemin.

Europaparlamentet
 Sverige får 1,5 miljarder kronor i nytt EU-stöd för att ställa om industrin från fossilberoende till
förnyelsebar energi. Europaparlamentet har beslutat om en ny EU-fond som ska stötta regioner med en
industri som har stora koldioxidutsläpp och därför behöver extra hjälp med en grön omställning.
 Covid-intyg: Lättare att resa i sommar. Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar rodde i
land överenskommelsen om ett digitalt covid-intyg för att underlätta resandet i Europa under
pandemin. Syfte är att underlätta rätten till fri rörlighet under pandemin och bidra till att gradvis
avskaffa restriktionerna.
 Tuffa motsättningar försenar ny jordbruksbudget igen. Trots att parterna redan är två år försenade ger
EU-parlamentet och medlemsländerna tillfälligt upp försöken att enas om unionens kommande
jordbrukspolitik. Klimatfrågan är en av tvisterna.
Övrigt
 Konferensen om Europas framtid lanserades i Sverige den 10 maj. Konferensen syftar till att stärka
demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att tycka till om och diskutera EU-frågor och
därmed påverka Europas framtid. Konferensen kommer att pågå i ett år och en viktig målsättning är
att nå ut brett i hela samhället med en dialog om EU-frågor. Ambitionen är att även engagera grupper
som vanligtvis inte deltar i dialogen om EU-frågor samt särskilt inrikta sig på unga. konferensen .
 Den första januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Ordförandeskapet inleds traditionellt
med att alla EU-kommissionärer bjuds in till landet i fråga. För svensk del kommer den träffen att äga
rum i Kiruna.
 Europadomstolen har dömt att det finns brister i den svenska lagstiftningen för signalspaning, FRA.
Domstolen menar bland annat att lagen bryter mot rätten till skydd för privatliv i Europakonventionen
när Sverige delar med sig av uppgifter till andra länder. Det är organisationen Centrum för rättvisa som
2008 tog FRA-lagen till Europadomstolen.
 Regeringen har beslutat att stödja Europaparlamentet och rådet i mål i EU-domstolen om nya regler
som villkorar EU-pengar till respekt för rättsstatens principer. I december i fjol fattade EU-parlamentet
och ministerrådet ett gemensamt beslut om att införa en så kallad villkorlighetsförordning. Den gör
det möjligt att stoppa utbetalning av EU-medel till länder som inte fullt ut respekterar rättsstatens
principer.
 Easa publicerar resultaten från EU-studien medborgarens acceptans av ”Urban Air mobility”
 EU-organet CER varnar för intressekonflikt mellan Hyperloop och traditionell järnväg
 EU öppnar upp för att höja totalvikten för fordon till 4,25 ton för B-körkort
 Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete enligt en studie från Europaparlamentet
 EU domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Lärdomar från 5 år av extremväder, World Economic Forum
 Asien; Värdet för global logistik, McKinsey
 Ny strategi och stöd för att involvera näringslivet i försörjningsberedskapen, MSB
 Europeiskt nätverk för stadsdelar bidrar till klimatomställningen, IVL
 Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin, Trafikanalys
 Shell beordrade att minska utsläppen med 45 % i ett historiskt domslut
 Megatrender kommer att påverka framtidens transportsystem, TOI
 Önskan om ett grönare liv, post covid-19, med mer gatuutrymme för hållbar mobilitet. En studie från
YouGov som genomförts i 15 europeiska städer
 Cybersäkerhet är ett för stort jobb för att antingen marknad eller offentlig verksamhet skall klara det
själva, World Economic Forum
 Stort behov av mineraler för att nå Paris avtalet

Sjöfart
 Nya metoder för att minska utsläppen från den internationella sjöfarten från 2023, IMO
Spårtrafik
 Pandemin slår hart mot Europas järnvägsmarknad
 Nattågens ökade popularitet i Europa
 Är cybersäkerhet inom järnväg mer viktigt än någonsin tidigare?
 Mertrans fördubblar antalet containertåg på nya kinesiska sidenvägen
 Godsvagnar utrustas med automatisk lastviktsövervakning
Luftfart
 Den flygande taxin är en realitet i städer inom 5 år enligt rapport från EASA
Väg





Ladda elbil på gatan så har Amsterdam och Oslo löst det
Effektiv och hållbar "sista milen" logistik. Lärdomar från Japan, McKinsey
Den autonoma lastbilsrevolutionen är precis runt hörnet, Forbes
Låga utsläppskrav på skåpbilar hinder för elektrifiering

Danmark




Nya Ellebjerg ska bli Danmarks tredje största station kan bli hållplats även för tåg från Sverige
Danska regeringen kommer att införa nollutsläppszoner
Köpenhamn vill införa bilfria söndagar

Finland




Statsrådets principbeslut; digitaliseringen av logistiken gör transporter effektivare och hållbarare
Finland och Estland undertecknade ett samförståndsavtal om Trafiksamarbete mellan länderna
däribland om tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn
Förslag som gäller trafiksäkerheten för unga förare ute på remiss

Frankrike
 All genomfartstrafik ska förbjudas i centrala Paris
 Frankrike återupptar bygget av nya höghastighetslinjer


Nederländerna
 Nederländernas största rangerbangård för godståg automatiseras
Japan
 Japan vill begränsa utländsk teknik i landets infrastruktur
Kina
 Kinesiska biltillverkare vill skapa affärsmodell för batteribyte istället för laddning
Norge
 Grönt ljus för dubbelspår till Bergen
 Oslo blir testarena i stort EU-projekt
Spanien


Spanien investerar 1,5 miljarder euro för flytt av gods till järnväg

Tyskland


Deutsche Bahn förstärker den cirkulära ekonomin

USA
 Hur skall Kalifornien nå ett klimatneutralt transportsystem till 2045

