1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till IT-driftsutredningen b) En modern och effektiv milöprovning
 Departementsserien: Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen b) Genomförandet
av MKB-direktivet i plan och bygglagen
 Rapporter: Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av
järnvägsunderhåll, Trafikverket b) Uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter,
Transportstyrelsen c) Delrapport från Tillväxtverket; Regionala insatser i Coronakrisen d)
Skattelättnader för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser, Trafikanalys
 SOU: En gemensam angelägenhet, Jämställdhetskommissionens betänkande
 Uppdrag: Totalförsvarets forskningsinstitut får i uppdrag att analysera frågor avseende nationell
försörjningsberedskap b) Trafikverket får i uppdrag att analysera och redovisa vilken funktion
tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland för en långsiktigt hållbar transportförsörjning c)
Trafikverket får i uppdrag att genomföra en upphandling av nattågstrafik genom Sverige och Danmark
som bidrar till att upprättas internationella nattågsförbindelser med dagliga avgångar till andra
europeiska länder d) Trafikverket får i uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till
Gotland e) Trafikverket får i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om förbättrad krocksäkerhet för
husbilar f) Naturvårdsverket, energimyndigheten och SGu har fått i uppdrag att utveckla samarbete
som ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen g) Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen får i
uppdrag att tillsammans med ett 20-tal andra myndigheter inkomma med underlag för en ny strategi
för psykisk ohälsa och suicidprevention h) Regeringen ger Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
SGU i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar värdekedja för
batterier I) Lantmäteriet får i uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliserings möjligheter i
fastighetsbildningsprocessen k) Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag till Trafikverket
att upphandla flygtrafik L) Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer
säker och hållbar sjöfart
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter b)
Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 c) Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Budgetsatsningar inom utbildningsområdet, Anna Ekström, Matilda Ernkrans
 Malin Cederfeldt Östberg ny statssekreterare på Infrastrukturdepartementet
 Regeringen beslutar om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
 Över 600 miljoner till svensk infrastruktur från EU:s CEF fond beviljat
 Fortsatta regellättnader för sjöfarten
 Ändring i trafikförordningen för en säkrare och mer miljövänlig design för lastbilar
 Hållbara upphandlingar ska hjälpa Sverige nå FN:s 17 mål, Isabella Lövin
 Regeringen inrättar ett klimatkollegium
 Regeringen vill stoppa miljöbilsexporten
 Beslut i riksdagen om ny inriktning för det klimatpolitiska arbetet
I debatten – politik
 Nu bekämpar Sverige skogsbränder bättre, Mikael Damberg
 Hur har Thomas Eneroth tänkt att kollektivtrafiken ska lösa trängselsituationen utan statligt stöd,
Svensk Kollektivtrafik
 Vi behöver en konvention för nedrustning av fossil energi, DN Debatt

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Lägg ned Bromma flygplats, nu när chansen finns, Dagens Samhälle
 Bromma behövs för svenskt flyg, Wanngård! Dagens Samhälle
 Eldrivna vägtransporter krävs för att nå klimatmålen, DN Debatt
 Det behövs statliga pengar för att säkra sjöfartskompetensen, GP
 Kom till sans om nya signalsystemet för järnvägen, Alltinget
 Utred alternativ med magnettåg seriöst, Ny teknik
 Ntex Thomas Ström; nya regler inom sjöfarten skonar en del av miljön men riskerar att bli en katastrof
för en annan, Dagens Infrastruktur
Från forskningen
 Studie om säkerhetsbeteende vid färjetrafik
 Hur olyckor med gångtrafikanter uppkommer, TRB
 Hållbara transporter i urbana miljöer – så står sig svenska städer jämfört med städer runt om i världen,
K2
 Forskning visar Citytunnelns effekter, K2
 Studier menar att kollektivtrafiken är ingen smitthärd, artikel i Aftonbladet
 Utvärdering av platooning i USA, TRB
 Styrmedel för smart mobilitet, en antologi från K2
 Nytt Danskt forskningsprojekt vill skippa batterierna i den smarta staden
 Vilken typ av skador fick fotgängare och cyklister som skadades allvarligt i en Svensk stadsregion 20132017 då nollvisionen implementerades, avhandling
 Vätgas i tanken kan rädda miljön
 CinfraCap nytt projekt för att lagra koldioxid
 Svårare att pendla för den med lägre inkomst, Malmö universitet och VTI
 Hur ska framtidens fordon beskattas? VTI
Systemnivån

















Trafikanalys omvärldsanalys kring corona viruset
Smart säkerhetsradar lanserad
Regioner kan behöva dra ner på kollektivtrafiken i höst, SVT
Ny rapport ger översikt över cyberhoten under pandemin
Säpo ser brister i sekretesshantering hos svenska myndigheter
Godstransporter i städer en utmaning, nattleveranser och att nyttja vattenvägar möjlig lösning
Regionernas framtida fokus. Populärversion av Tillväxtverkets rapport Regionalt tillväxtarbete efter
2020
Sämst säkerhetskultur hos utbildnings- och transportsektorn
Svenska städer bygger ut vägnätet trots mål om minskad bilism
Sveriges omfattande klimatlagar räcker inte till för att nå målen, Uppsala universitet
Långt kvar till klimatmålen för biltrafiken
Många hinder för aktivt resande finns på policynivå visar delstudie från Bikeable city
SNS rapport: Transportsektorn och klimatpolitiken om vilka åtgärder som ger effekter
Amazon öppnar i Sverige, Eskilstuna blir distributionsplats
Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet, Trafikanalys har sammanställt åtgärder från andra
länder som inspiration
Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030, olika scenarios från Trafikanalys

Sjöfart
 Små hamnar beräknas få större delen av trafiken vid överflyttning
 Det går åt fel håll, Sjöfartens utsläpp har ökat med 10 % mellan 2012 0ch 2018 enligt IMO, Lighthouse
 Svensk Sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020, Trafikanalys
 Rapport: Så stärker vi förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg, Transportstyrelsen
 Göteborgs hamn driver fördjupad europeisk klimatsamverkan





Sjöfartsverket tar fram strategi för att utveckla farlederna
Smarta sjölösningar stärker svenskt näringsliv
Sjöfartsverket tillsätter sjöfartsrådgivare

Spårtrafik
 Inlandsbanan AB handlar upp vätgasdrivna tågvärmevagnar
 Region Stockholm pausar miljardinvestering i ERTMS för pendeltåg
 Omstartskommissionen vill se snabbare förbindelse Oslo - Stockholm
Luftfart
 Kraftigt ras för flygresandet, antalet resenärer minskade med 87 %
 Flygets roll för besöksnäringen och miljö, rapport från Tillväxtverket
 AI och drönare en farlig kombo
Väg





















Säkrare och mer miljövänlig design på lastbilar efter ändring i trafikförordningen
PEAB först i Sverige med att lägga asfalt med lignin skogens eget bindemedel
Få döda i trafiken första halvåret, MHF
PEAB asfalt, RISE och Massbalans i samarbete. Ny fallvänlig asfalt
Utbildning ska minska olyckor vid vägprojekt
Antalet körkortsåterkallelser ökar kraftigt
begagnatmarknaden är glödhet, rekordförsäljning i juni
Tillväxtverket föreslår förenklingar för kör- och vilotider
Test av självkörande fordon utan förare snart möjligt
Elsparkcykeln rullar in i olycksstatistiken, VTI
Göteborgs första parkeringshus för cyklar invigt
EthaDrive- Nu rullar klimatsmarta etanollastbilar ut på vägarna
Fallvänlig asfalt testas i Lund
Mer omledning kan öka säkerheten vid vägarbete
Nationellt cykelbokslut 2019 - barn och unga cyklar mest
Cykelbranschen skjuter i taket under coronakrisen
Skanska ta innovativa steg mot klimatneutral asfalt
Yrkesförarna kör allt fortare
Biltillverkarna missar utsläppsmålen
Farten troligen inte främsta olycksrisken enligt en studie av elcyklar och cyklar

3. EU

EU Allmänt
 Den totala handeln med konsumentvaror ökade under juni med drygt en procent i EU jämfört
med samma månad ett år tidigare, meddelar Eurostat på onsdagen. Störst var ökningen av
näthandel som steg med 25 procent.
Det ekonomiska fallet i EU-länderna under årets andra kvartal är det ojämförligt största sedan
mätningarna började.
 EU-ländernas samlade ekonomier föll med 11,9 procent under andra kvartalet i år. Det visar
preliminära siffror från Eurostat.
EU: s konkurrensmyndighet gav klartecken till den plan på 1 miljard euro från Danmark och
Sverige för att re-kapitalisera virusdrabbade SAS och sade att åtgärden skulle förhindra det
skandinaviska flygbolagets insolvens


Ministerrådet
 EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar har diskuterat EU-kommissionens
livsmedelsstrategi Från jord till bord. De har också fortsätta förhandlingarna om EU:s
jordbrukspolitik efter 2020
 EU:s finansministrar har mötts, på mötet diskuterade ministrarna en slutrapport från det så
kallade högnivåforumet för kapitalmarkandsunionen som innehåller rekommendationer för
det fortsatta arbetet med att stärka integrationen på den europeiska kapitalmarknaden.
 Statsminister Stefan Löfven deltog i mitten av augusti i en videokonferens med Europeiska
rådets samtliga medlemmar. På dagordningen stod situationen i Belarus.
 Efter ett maratonmöte kom stats- och regeringscheferna från de 27 EU-länderna överens om
en långtidsbudget för EU för åren 2021–2027. Statsminister Stefan Löfven och hans EUkollegor enades också om ett återhämtningspaket för EU efter coronautbrottet.
Europa kommissionen (KOM)
 EU-kommissionen har inlett en utredning för att utvärdera om de kan godkänna Googles köp
av företaget Fitbit. Coronaviruset (COVID-19). För att följa med i det som görs på EU-nivå i
relation till coronaviruset Det finns även en återhämtningsplan
 Den 1 september börjar EU-förordningen om godkännande av och marknadskontroll över
motorfordon att tillämpas. Därmed förbättras kvaliteten och oberoendet vad gäller
typgodkännande och provning av fordon. Kontrollen av bilar som redan finns på EUmarknaden ökar också och det övergripande systemet stärks med bättre tillsyn på EU-nivå.
 I maj föreslog EU-kommissionen ett 750 miljarder euro stort ekonomiskt stimulanspaket som
tillsammans med en reviderad budget för EU för åren 2021-2027 på 1,1 biljoner euro ska mildra
effekterna av coronapandemin och bana väg för en hållbar framtid. Förslagen ska förhandlas
mellan parlamentet och medlemsländerna i rådet.
 Som del av den Europeiska digitala strategin, har kommissionen offentliggjort att den kommer
att presentera ett lagstiftningspaket för digitala tjänster i slutet av år 2020. Syftet är att stärka
den gemensamma marknaden för digitala tjänster.
 EU arbetar med nya regler för att stärka passagerarnas rättigheter, inklusive högre ersättning
vid förseningar och mer hjälp till personer med funktionsnedsättning. Målet är att göra ett
lagstiftningsdokument före 2021, som kommissionen har föreslagit att det skulle vara
Europeiska järnvägsåret.
 Europeiska kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2020 i januari. Strax därefter
hände Covid-19-pandemin och tvingade kommissionen att fokusera sina ansträngningar på den
omedelbara krishanteringen. Detta ledde till behovet av att kalibrera och justera det
ursprungliga kommissionens arbetsprogram.
 EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová anser att unionens nuvarande verktyg för att
komma till rätta med medlemsländer som underminerar grundläggande demokratiska
principer inte räcker till. Om ett EU-land bryter mot unionens grundläggande demokratiska
principer kan man inleda ett så kallat artikel-7-förfarande mot det landet. I dag finns två
sådana processer, en mot Ungern och en mot Polen.
 EU:s och Storbritanniens förhandlare har bara lite mer än två månader på sig att nå ett avtal
om den framtida relationen. Men chefsförhandlarna ser få framsteg i samtalen. EU:s Michel
Barnier, håller i nuläget ett avtal för osannolikt.
 EU-kommissionen har antagit ett paket med förslag som ska öka handeln mellan Europeiska
unionen och dess grannländer i den Europa-Medelhavstäckande regionen för att bidra till den
ekonomiska återhämtningen efter covid-19-utbrottet. Dagens förslag kommer att modernisera
EU:s förmånshandelsavtal med 20 handelspartner i den Europa-Medelhavstäckande regionen
genom att göra de relevanta ”ursprungsreglerna” i avtalen mer flexibla och företagsvänliga.
 EU kommissionären Phil Hogan lämnade sin post den 26e augusti, det efter det som kommit
att kallas för golfgate. Hogan bröt mot de coronaregler som fanns när han deltog i ett
golfarrangemang. Ny kommissionär kommer att utses, men det är inte säkert att Irland
kommer få posten som Handelskommissionär.
 EU har under sommaren godkänt en mängd olika stöd från medlemsländerna till
transportföretag, som en följd av coronapandemin.
 Kommissionen har antagit en vätgasstrategi samt en strategi för integrering av energisystem. I
de två strategierna ingår en ny agenda för investeringar i förnybar energi, i linje med
kommissionens återhämtningspaket Next Generation EU och European green deal.





EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att samla in åsikter om åtgärder som driver fram
alternativ till konventionellt fossilt flygbränsle. Ett av förslagen som lagts fram är en
reduktionsplikt med uppsatta miniminivåer för inblandning av förnybar syntetisk fotogen i
flygbränslet. Samrådet pågår till den 28 oktober, och kommissionen planerar att presentera ett
lagförslag i slutet av 2020.
EU-Kommissionen satsar 430 miljarder euro på vätgas

Europaparlamentet
 Europaparlamentet har beslutat att tillsätta ett särskilt utskott för artificiell intelligens i den
digitala eran. Utskottet ska lägga fram, för parlamentets ansvariga ständiga utskott, en
utvärdering som fastställer gemensamma EU-mål på medellång och lång sikt och innehåller de
viktigaste åtgärder som krävs för att nå dem.
 I september kommer parlamentets miljöutskott rösta om EU:s klimatlag, som kommissionen
föreslog i mars, med syftet att göra EU klimatneutralt till år 2050. Lagstiftningen kommer
antagligen att gå till omröstning i kammaren i oktober.
 Konferensen om Europas framtid är ett nytt initiativ för att undersöka vilka förändringar som
behövs för att bättre rusta EU för framtiden. I en resolution som ledamöterna röstade igenom i
juni betonade parlamentet att konferensen bör starta “så snart som möjligt under hösten
2020”. Konferensen beräknas pågå under två år.
 Diskussioner pågår om ett avtal med EU:s och Storbritanniens framtida relationer. Enligt det
nuvarande utträdesavtalet finns en övergångsperiod fram till slutet av december 2020, så båda
parter strävar efter att slutföra förhandlingarna före årets slut. Ett avtal kan bara träda ikraft
om det godkänts av Europaparlamentet.
 EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Fredrick Federley (C) tar plats i ett nyinrättat
och tillfälligt utskott som ska granska att djurtransporter i medlemsländerna följer EUregelverket. Utskottet ska inom ett år ta fram en granskningsrapport på området.
 EU-parlamentets miljöutskott har röstat för att inkludera sjöfarten i EU:s
utsläppshandelssystem (EU ETS).
Utskottet vill också att hälften av inkomsterna från de utsläppsrätter som säljs till
sjöfartssektorn ska avsättas till utsläppsminskningar och marint skydd, och att det ska sättas
ett mål om 40 procent lägre koldioxidutsläpp från sjöfarten till år 2030 (jämfört med år 2018).
 Den 9 juli antog parlamentet det s.k. första mobilitetspaketet, som innehåller regler kring
utstationering av lastbilsförare, förarnas kör- och vilotider och bättre efterlevnad av reglerna
för cabotage (dvs. transporter som tillfälligt utförs av ett företag som är registrerat utanför det
land som transporten utförs i).
Övrigt
 Koldioxidutsläppen från nya bilar fortsatte att öka 2019 enligt rapport från EEA
 Rådet stödjer kommissionens förslag om ett europiskt järnvägsår 2021
 Över 2 miljarder euro till europeiska järnvägsprojekt från CEF-fonden. Sverige tilldelas 64 miljoner
 Shift2Rail blir Transforming rail EU kommisssionen har bjudit in till intresseanmälningar för att bli
grundande medlemmar i ett nytt partnerskap

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Ny utredning hur havsbotten kan påverkas av en eventuell Kattegattförbindelse
 ”Mobilitet på tvaers” Nytt mobilitetsprojekt ska binda samman städer och byar i Danmark och Sverige
 Asiatiska städer virussäkrar kollektivtrafik med smarta skydd och termiska scannrar
 Trender och diskussioner kring IT har förändrats före och under pandemin. Läs vad som nu diskuteras,
World Economic Forum
 Hur ska vi framtidssäkra globala leveranskedjor? World Economic Forum

Sjöfart
 Kan digital tvilling koncept hjälpa sjöfarten dra mer nytta av digitaliseringen för att gå över i en ny era?
 Sjöfarten inom EU släpper ut lika mycket koldioxid som Belgien
Spårtrafik
 Världens första station för påfyllning av vätgas för persontåg byggs i Bremervorde
 Staden Karlsruhe testar trafik med godsspårvagnar

Luftfart
 Global studie visar att affärsresandet kommer att överleva covid-19, World economic forum
 Hur göra flygplatssäkerheten kontaktlös i en post-pandemisk värld
 Efter corona - not ett grönt skifte i flygindustrion
Väg
 VAG testar snabbladdning i het öken
 Beneluxländerna uppmanar kommissionen att satsa på cykling i coronaåterhämtningen
Finland
 Finländska Esbo bygger en stadsbana
 Rekordmånga cyklar sålda i Finland i år
 EU finansierar finländska järnvägsprojekt med 583 miljoner euro
Irland
 Genomförbarhetsstudie om höghastighetslinje Belfast-Dublin-Cork startar
Japan
 Autonoma leveransrobotar testas i Japan
Kina
 Kina presenterar ambitiösa och långsiktiga spårbundna expansionsplaner
 Ungern hemligstämplade rekordstort järnvägsprojekt med Kina
Norge
 Mångmiljonstöd till expressbussar – i Norge
Polen
 Polens första mobilitets hub öppnar i Warsawa
Storbritannien
 Projekt för laddningsteknologi med en budget på 5,6 miljoner pund startas i Storbritannien
 England inför regler för testperiod för elsparkcyklar
Tyskland






Grönt ljus för mångmiljardstöd till kollektivtrafiken i Tyskland
Elbilsförsäljningen kraftigt upp i Tyskland, förväntar sig fortsatt kraftig tillväxt
Tyska järnvägsstationer moderniseras för 40 miljoner euro av Deutsche Bahn
Historiska Dahrsbahn återuppbyggsav Mecklenburg-Pommerns delstatsregering
Fördubblad elbilspremie i Tyskland

