1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar
 Departementsserien: Förarbevis för vattenskoter – kompletterande förslag b) Pausad BNP indexering
av skatten på bensin och diesel 2022 c) Genomförandet av MKB-direktivet i plan och bygglagen d)
Genomförandet av direktivet om elektroniska vägtullsystem e) Genomförandet av ändringar i direktivet
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 Rapporter: Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen b) Behov av
förbättringar inom statens forsknings- och utvecklingsarbete, Riksrevisionen
 SOU: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden b) Stärkt planering för en hållbar
utveckling
 Utredningar: Om civilt försvar, MSB
 Uppdrag: Tillväxtverket får i uppdrag att Lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna
sam att koordinera och samordna digitala innovationshubbar b) Trafikverket får uppdrag om om fler
byggstarter åren 2021 – 2023 c) Boverket får i uppdrag lösningar som främjar en enhetlig tillämpning
av plan- och bygglagen i en digital miljö d) Trafikverket får i uppdrag att lämna förslag på objekt som
bör byggstartas år 2022 till 2024 samt objekt som bör förberedas för byggstart 2025 till 2027 e)
Uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Skrivelse: Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021 - 2030
 Propositioner: Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade Kungariket b)
Transportstyrelsens olycksdatabas c) Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och
miljödomstolarna d) Reduktionsplikt för flygfotogen d) Ett strakare skydd för Sveriges säkerhet
Övrigt från regering, riksdag, departement, utskott och myndigheter
 Riksdagen sa ja till höjd fordonskatt på bensin och dieselbilar de tre första åren
 Regeringen har beslutat tillstyrka fem infrastrukturprojekt för vidare ansökan om stöd från CEFfonden, ett sammanlänkat Europa
 Riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen att Geodata ska vara tillgängligt för alla
 Regeringen tar strid för mobilitetspaketet i EU domstolen
 Norge inleder dialog med den Svenska regeringen om järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm
 Skatteverkets förslag till nya förmånsregler
 Sverige backar nya transportregler i EU-domstolen
 Den statliga administrationen växer, trots försök till effektivisering, Riksrevisionens granskningsrapport
 Politisk oenighet om nya stambanor inför infrastrukturpropositionen

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Vi är redo för att dra igång pendeltrafik för godståg nattetid, Ny Teknik
 Trafikverkets fyra förslag, så ska snabbtågen bli billigare, DI
 Vem hade sagt ja till Golden Gate idag? Expressen
 Bygg snabbtåg på bropelarjärnvägar – det gör verklig skillnad, Ny Teknik
 Klimatsmart att vänta med höghastighetståg, SvD
 Magnettåg skulle isolera oss från våra grannländer, Ny Teknik
 Bygg en tunnelbana till Danmark, Dagens Samhälle
 Privata medel bör finansiera Öresundsmetron, Dagens Infrastruktur
 Staten måste ta notan för sin egen vägbelysning, Dagens Samhälle
 Stationer för höghastighetsbanor måste ligga i städerna, Svensk Kollektivtrafik
 Nu måste vi satsa på Svensk infrastruktur, Östersundsposten





Trafikverket får bakläxa om järnvägen i remissinstanser till inriktningsplaneringen
Kom igen nu Staten! Dagens Arena
Trafikverket vet inte hur många som använder deras cykelvägar, Cyklistbloggen

Från forskningen
 Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten
 Bättre trängselinfo i kollektivtrafiken skapar trygghet och förtroende, K2
 Elbilsincitament bidrar till mer bilkörning, TOI
 Säkerhetskultur i bussbolag, VTI
 Högre hastigheter med förarstödsystem, MIT
 Hur ökad tillgänglighet påverkar ökad jämställdhet på arbetsmarknaden
 Tvingande variabla hastighetsstyrningssystem; design utifrån föreskrifter och empiriska studier, VTI
 Trafikanterna anpassar sig till förändringar i transportsystemet i Oslo, TOI
 Utveckla cybersäkerhet för järnvägen
 Kan en algoritm ersätta en människa, Lighthouse
 Sjöfartens marina påverkan lika kostsam som dess klimatpåverkan, Chalmers och IVL
 Förändrade arbets- och resmönster består efter pandemin. K2
 Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar, K2
 Framtidens smarta paketleverans, Malmö Universitet
 Klimatvänligt flyg möjligt – med politiska insatser, Linnéuniversitetet
 Sveriges testbädd för elektromobilitet etableras i Göteborg, Borås och Nykvarn
 Coronakrisen: lärdomar för omställning till hållbara transporter
Systemnivån
















Staten bör ha en egen molntjänst
Ny metod ger klarare bild av framtida motståndare, FOI
Stort framsteg för betongindustrins klimatomställning enligt rapport från Naturvårdsverket
Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp,
Trafikanalys
Tio års resandeökning utraderad i Göteborg under pandemiåret
Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn, Trafikanalys
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020, Trafikanalys
Logisitkbranschen ökade mest 2020
Trendens, Upphandlingsmyndighetens årliga rapport
15 minuters staden en trend som sprider sig till flera europeiska städer
Ny tjänst ska säkra kommunikationen mellan myndigheter
Rapport visar; Cyberkriminella siktar in sig på distansarbetare och sjukvård
Cyberhoten ökade med 20 % förra året
Fem steg till klimatneutralt byggande 50 % av utsläppen kan kapas redan idag, WSP
Skånska kommuner i kamp om Öresundsförbindelse: finns inget stöd

Sjöfart
 Överflyttning av gods till sjöfart ger halverade utsläpp enligt ny rapport från Sjöfartsverket
 Sjöfartsverket begär ökade anslag
 Det här tycker riksdagspolitikerna om sjöfart, Svensk Sjöfart
 Stora nedgångar i passagerartrafiken men ökad lastad godsmängd från Svenska hamnar
 Planerar ny färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock
Spårtrafik
 Nobelbanan mellan Sverige och Norge föreslås bli riksintresse
 Trafikverket säkrar kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen
 Tunnelbanan riskerar miljardsmäll eftersom schaktmassorna klassas som avfall (låst arktikel)
 Styrmedel för mer godstransporter på tåg ska utvecklas säger regeringen
 Nu möjliggörs spårväg genom Uppsala







Ny direktpendel mellan Gävle och Göteborg säkrar logistikflödena
Inlandståg i samarbete med Norra Skog
Green Cargo och ScandFibre logistics i nytt logistikupplägg
Pandemin tvingar SJ att säga upp avtalet med mälardalstrafik i förtid
Det blir ingen tågtestbana i norra Sverige

Luftfart
 Skavsta är nära konkurs, Västerås kan komma att läggas ned och Bromma blöder. Regeringen kritiseras
för att inte göra tillräckligt, DN.se
 Risk för brist på flygteknisk personal
 Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbete, bolagets tio flygplatser drivs fossilfritt
 Här satsar man på förarlös snöröjning
 Inblandning av hållbara bränslen även för långdistansflyg från EU? Trafikanalys

Väg












Här ska konst göra cyklandet till ett rent nöje
33 procent av nyregistrerade bilar i februari var klimatbonusbilar, Trafikanalys
Cykelbokslut för Region Skåne 2020
Särskilda besiktningsregler för elbilar efterfrågas
Miljörapportering för transporter och produkter i anläggningsbranschen måste styras upp
Bilar berättar hur vägen mår skapar säkerhet och komfort
20 miljoner dyrare med egen regi på ett år. Stadsbussarna i Örebro har utvärderats av Ernst&Young
Kollektivtrafik minskar inte bilägandet, rapport Trafikanalys
Transportstyrelsen förslag för reglering av elscootrar
3 av 4 svenskar vill se mer pengar till vägunderhåll
Artificiell intelligens ska minska trängsel på bussar

3. EU
Ministerrådet
 EU-ländernas stats- och regeringschefer vill i större utsträckning tillfälligt kunna stoppa
export av coronavaccin till länder utanför unionen. EU:s stats- och regeringschefer möttes
digitalt för att diskutera bl.a. exportrestriktioner och distribution av vaccin. EU vill stå upp för
fri handel och en öppen, global ekonomi, även vad gäller vaccin och hittills har endast en av
380 exportförfrågningar från företag inom EU nekats. Men många har reagerat på att en stor
del av det vaccin som producerats i EU har exporterats samtidigt som samtliga medlemsstater
lider brist.
 Ett informellt möte med EU:s transportministrar har ägt rum. På mötet var järnvägsfrågor i
fokus. EU har utsett 2021 till det europeiska året för järnvägen i syfte att främja användandet
av tåg som transportsätt. Som en del av detta har EU:s transportministrar diskuterat hur
skiftet från andra trafikslag till järnväg kan påskyndas.
 Informell videokonferens med miljöministrarna. Ämnen på dagordningen: EU:s strategi för
klimatanpassning. Strategin utgör en långsiktig vision för hur EU senast 2050 ska bli ett
klimattåligt samhälle som är helt anpassat till de oundvikliga konsekvenserna av
klimatförändringarna. En europeisk klimatlag. Syftet med den europeiska klimatlagen är att
införa målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 i lagstiftningen. Den roll som faciliteten för
återhämtning och resiliens spelar i samband med miljöanpassningen av den europeiska
planeringsterminen. Den europeiska planeringsterminen är ett viktigt instrument för
samordningen av den ekonomiska politiken i EU.
 Ekonomisk återhämtning i EU på finansministermöte. Den ekonomiska situationen i EU och
återhämtningen efter coronapandemin i fokus när finansminister Magdalena Andersson
träffar sina EU-kollegor. Ministrarna ska även diskutera det internationella arbetet med digital
beskattning och EU-kommissionens förslag på strategi för massbetalningar.


Europeiska kommissionen (KOM)
 Programmet EU för hälsa träder i kraft. EU för hälsa kommer att vara viktigt för EU:s
återhämtning efter covid-19 genom att bidra till att göra EU:s befolkning sundare, stödja
kampen mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa och främja EU:s beredskap och
förmåga att effektivt hantera framtida hälsokriser, som en del av en framtida och stark
europeisk hälsounion.
 Europeiska gröna given – kommissionen lägger fram åtgärder för att främja ekologisk
produktion. Kommissionen lägger fram en handlingsplan för utveckling av ekologisk
produktion. Det övergripande syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska
produkter, att 25 % av EU:s jordbruksmark brukas ekologiskt år 2030 och att markant öka
andelen ekologiska vattenbruk.
 EU-kommissionen skärper transparens- och tillståndmekanismen för export av covid-19vacciner. EU-kommissionen har beslutat att lägga till ömsesidighet och proportionalitet som
kriterier som måste beaktas innan covid-19-vacciner får exporteras enligt transparens- och
tillståndsmekanismen. Mekanismen har ökat insynen i exporten väsentligt.
Bränder i skog och mark har under senare år påverkat människor och naturen i allt högre
grad. EU-kommissionen har lagt fram nya riktlinjer i arbetet för skogsskydd i Europa och
globalt mer information finns här: Säkra och motståndskraftiga skogar
 Kommissionen har lagt fram ett förslag om ett digitalt grönt intyg som ska underlätta säker
och fri rörlighet under pandemin. Det kommer att vara kostnadsfritt och finnas både digitalt
och på papper, och det kommer att innehålla en QR-kod som garanterar intygets säkerhet och
äkthet. Intyget bevisar att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt
testresultat eller har tillfrisknat från covid-19.
 EU-kommissionen välkomnar överenskommelsen om Fonden för ett sammanlänkat Europa i
syfte att finansiera grönare och hållbarare transport- och energinät och digitalisering.
Förslaget till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som ingår i EU:s nästa
långtidsbudget 2021–2027 och som uppgår till 33,7 miljarder euro.
 Europeiska kommissionen har publicerat en rapport som visar att det saknas infrastruktur för
alternativa bränslen som omfattar hela EU. Rapporten indikerar att styrningen av området
behöver stärkas med exempelvis en detaljerad och bindande metod för medlemsstaterna att
beräkna mål och anta åtgärder.
 En ny EU-strategi för alla barns rätt till säkerhet, trygghet och tillgång till utbildning, vård och
socioekonomiskt stöd, oavsett bakgrund, ursprung eller social miljö presenterades i förra
veckan. Vad denna strategi innebär, liksom den europeiska barngarantin som vänder sig till
barn i nöd som riskerar fattigdom och social utestängning
 Europas järnvägspartnerskap, efterträdaren till det nuvarande gemensamma företaget
Shift2Rail, har tillkännagivits av Europeiska kommissionen som en del av ett förslag om att
inrätta tio nya europeiska partnerskap inom ramen för programmet Horizon Europe. Alla
partnerskap delar målet att uppnå ett klimatneutralt och digitalt Europa..
Europaparlamentet
 Parlamentet snabbar på reformen av EU:s intäkter så att EU:s återhämtningspaket på 750
miljarder euro kan börja användas. Nya intäktskällor ger mer pengar till EU-budgeten, t.ex.
genom en plastavgift, och bidrar till att återbetala skulderna som återhämtningsfonden
orsakar. EU-länderna måste ratificera det avgörande beslutet om egna medel så fort som
möjligt
 Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för
att främja innovation och samtidigt garantera säkerhet och mänskliga rättigheter.
 Ledamöterna har röstat igenom reglerna för InvestEU-programmet för 2021-2027 under
plenarsessionen den 9 mars. Programmet är en efterföljare till den Europeiska fonden för
strategiska investeringar som inrättades 2015 och var kärnan i Juncker-kommissionens plan
för att mobilisera offentliga och privata investeringar i Europa. Det nya programmet
sammanför finansiella instrument som stödjer investeringar som är centrala för ekonomisk
tillväxt.
 Ledamöterna har beslutat att snabba på godkännandet av det digitala gröna intyget som ska
möjliggöra för säkert resande under pandemin. Tanken är att det ska kunna börja användas i
sommar. Detta förfarande möjliggör en snabbare parlamentarisk behandling av







kommissionens förslag, samtidigt som parlamentets demokratiska befogenheter respekteras
fullt ut.
Parlamentet ställer ultimatum till kommissionen om rättsstatsmekanism. EU-kommissionen
får fram till den 1 juni på sig att ta i bruk den nya mekanismen för att stoppa EU-stöd till
medlemsländer som tummar på rättsstaten. Annars hotar EU-parlamentet med domstol.
EU-kommissionen vill att minst 25 procent av åkerarealen i EU ska vara i ekologisk
produktion till 2030. Det målet ifrågasätts av Europaparlamentariker Emma Wiesner som tror
att det riskerar driva upp priser och slå ut marknadens funktioner.
Konferensen om Europas framtid. Europaparlamentets talman, kommissionens ordförande
och rådsordförandeskapet har undertecknat en gemensam deklaration som lägger grunden för
konferensen om Europas framtid. Konferensen ska ge människor ett större utrymme för att
forma EU:s framtida politik och ambitioner. Människor kan delta genom en flerspråkig digital
plattform. En aktuell EU-omfattande undersökning visade att tre fjärdedelar av européerna
anser att konferensen kommer att ha en positiv inverkan, och 51 procent vill engagera sig
själva
Europa är världens mest populära turistmål. När turismen återkommer efter mer än ett års
störningar på grund av pandemin kräver parlamentet en plan för att göra den grönare och mer
hållbar.

EU övrigt
 33 europeiska länder stäms för bristande klimatåtgärder. Hela 33 europeiska länder,
däribland Sverige, stäms i Europadomstolen för brott mot Europakonventionen. Länderna
stäms av en grupp portugisiska ungdomar som anser att de inte gjort tillräckligt för att
förhindra klimatförändringar, vilket bidragit till den stora skogsbranden i Portugal för ett par
år sedan då många människor miste livet.
 Årsboken om EU för 2020 till riksdagen. Årsboken om EU är en regeringsskrivelse som
redogör för beslut och händelser i EU under fjolåret, utifrån regeringens arbete i
ministerrådet. Den beskriver olika politikområden och tar upp EU:s förbindelser med
omvärlden och EU:s institutioner.

Öppna konsultationer
 I EU:s nya migrations- och asylpakt står kampen mot smuggling av migranter i centrum.
Smuggling av migranter innebär att migranterna utsätts för livsfara och dessutom är det ett
internationellt brott. Handlingsplanen kommer att fokusera främst på samarbete och utbyte
av information inom EU, nya metoder för att motverka smuggling och ett mer målinriktat
samarbete med transitländerna. Vilka åtgärder tycker du är allra viktigast? Lämna dina
synpunkter före 14/5 här
 Vilka frågor tycker du är viktigast att lyfta om de socioekonomiska effekterna av EU:s
åldrande befolkning? Samråd om åldrande fram till 21/4

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån





Infrastrukturen för alternativa drivmedel i EU är fortfarande fragmenterad
Stadsplanerar behöver underlätta för varutransport i bostadsområden, TOI
Ny rapport bekräftar att manlig norm styr planeringen av persontrafik
Amy Webb 2021 Tech Trends En omfattande genom gång av trender och scenarios

Sjöfart
 En procents minskning av sjöfartens CO2 utsläpp 2020

 EU uppmanas stödja vätgas och ammoniak som sjöfartsbränsle
Spårtrafik
 Nytt system spårar passagerartätheten på Järnvägen
Luftfart
 Integrering av drönare i transportsystemet, rapport som presenterar policyalternativ för integrering av
drönare från Transportation Research Board
 Containerjätte satsar på flygfrakt
 Airbus A350 gör första flygtest med 100 % biobränsle
 Ensamresor med bil mer skadliga än att flyga visar ny EU-rapport
Väg
 45 % ökning av svårt skadade och döda gångtrafikanter i USA för att gatornas design är farliga
 Makroekonomiska effekter av självkörande långfärdslastbilar
 Tillsammans, Mänsklig expertis och AI kan göra stadens gator säkrare, World Economic Forum
Belgien
 Infrabel installerar de första "gröna" sliprarna av svavelbetong
Finland
 Nya lok förlänger tågen med virkesgods i Norra Finland
Ryssland
 Så bygger Moskva ut övervakning med ansiktsigenkänning
Tyskland




Deutsche Bahn vill anställa fler kvinnor
Deutsche Bahn digitaliserar sju regionala linjer för 500 miljoner euro
Pilotprojekt testar spårvagnar för godstransporter i Frankfurt am Main

