1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet b) Utvidgad tidsgräns för expertskatt
 Rapporter: Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar b) Riksrevisionens rapport
om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram c) Agenda 2030 i myndigheter, kommuner
och regioner slutrapport från Statskontoret d) Sveriges arbete för Östersjöregionen, Tillväxtverket e)
Öppna data skulle ge miljardvinster enligt rapport från Lantmäteriet f) Korttidsprognoser för
vägfordonsflottan 2020, Trafikanalys g) Trafikanalys ser brister i förslag om reseavdrag, rapport här h)
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, Transportstyrelsen
 SOU: En effektivare kommunal räddningstjänst b) En gemensam utbildning inom Statsförvaltningen
 Uppdrag: Boverket får i samverkan med Energimyndigheten i uppdrag att utreda kompletterande krav i
byggreglerna för byggnaders energiprestanda b) Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten,
Vinnova och Vetenskapsrådet får i uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i
europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa c) Trafikverket får i
uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för
höghastighetståg d) Trafikverket får i uppdrag att ta fram en inriktningsplanering inför
transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod e) Uppdrag om smarta elnät och laddinfrastruktur
ges Energimyndigheten och Energiinspektionen f) Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda
gasbussars säkerhetskrav

Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Luftfartsverket får tillskott för att mildra coronaeffekter
 Justitieutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i kamerabevakningslagen.
Kamerabevakning i kollektivtrafik och på apotek - ett enklare förfarande
 Riksdagen sa ja till användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsböter
 Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EUlagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för materialåtervinning, nya krav på byggoch rivningsavfall samt åtgärder som förebygger avfall.
 Riksdagen beslutade om ny inriktning för det klimatpolitiska arbetet
 Statligt stöd ska täcka vita fläckar på laddstationskartan
 300 miljoner i extra anslag till Sjöfartsverket
 Förslag i ändringsbudgeten att satsa 200 miljoner på godstransporter via järnväg
 Regeringen föreslår ytterligare lättnader för sjöfarten
I debatten – politik
 Januaripartierna överens om nästa steg för höghastighetståg, DN

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Cyklar och tåg tandemparet som kan tackla klimatet, Euroactive
 Ett sammanhållet digitaliseringsprogram är en viktig komponent i återstart av Sverige, Teknikföretagen
 IVA, investera i elnätet accelerera elektrifieringen av transporter, Ny Teknik
 Även framtiden är bilburen. Att misslyckas är inget alternativ för fordonsindustrin, Expressen
 Segregation och dynamik viktiga frågor efter corona, DN
 Direkt villkorslösa stöd ska inte gå till fossiltunga branscher, Arbetarbladet
 Banbrytande infrastruktur kan ta Sverige ur krisen, gör inlandsbanan till en grön transportkorridor,
Expressen
 M Sverige; "Grus på belagda vägar kostar fordonsägarna miljarder varje år”, Dagens Infrastruktur
 Rikspolischefen; Sänkt hastighet är allas ansvar, Expressen
 Tuffa utmaningar väntar när transportsystemets raserade ekonomi ska återstartas, DI Mobilitet






Branschuppror mot förslag på statligt järnvägsunderhåll, Byggföretagen.se
Den bilfria gatans värde, DI
Minska inte reduktionsplikten biodrivmedel är huvudspåret i omställningen, Ny Teknik
Grön Omstart, Offentliga upphandlingar kan öka farten, Energi og Klima

Från forskningen
 FOI kartlägger risker för kontroll och styrsystem, Läs rapporten ”Säkra leverantörskedjor för styrsystem
 Vår stad - Hur förändrar en kris våra vanor, preliminärrapport från KTH
 Hårdare vägar kan minska förbrukningen
 Ny forskning kring storsatsningar på kollektivtrafik
 AI-satsning för järnvägsbranschen
 Papperstuna transistorer kan hantera mer än 8000 volt
 Övergång till elcykel fördubblade sträckan som cyklas, TOI
 Nyttig restid kostar mindre, Rapport från TOI
 Studier från Japan och Frankrike visar på att kollektivtrafik inte är ett högriskområde för smitta
 Covid-19 när det omöjliga blir möjligt, forskare har studerat påverkan arbets- och resmönster, K2
 Så blir små hamnar hållbara transportnoder, Rise/Lighthouse
 Den svenska tilliten har inte påverkats av ökad mångkultur, SOM-Institutet
 Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen, en antologi från Statskontoret
 Ny rapport om batterier i elnätet
 Kommer parkeringsreformer leda till politiska målsättningar för staden? International Transport Forum
 Att minska antalet dödade i trafiken - med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete, Linköpings
Universitet
 Ny forskning om självkörande bilar, omad.tech
 Batteriforskningstrender i Storbritannien och USA, omEV
 Stresstest visar att elnätet behöver förstärkas för att klara elbilar
 Ingen extra kostnad att gå över till elfärjor, Lighthouse
Systemnivån



















Så påverkas pendlingsvanor av pandemin, WSP
På god väg mot införande av ett effektivare vädervarningssystem. SMHI har infört ett nytt
konsekvensbaserat system.
Kombinerad mobilitet kan lindra effekten av framtida kriser, DI
Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp, Infrasverige
Så ska digitala möten genomföras säkrare, Dagens Samhälle
Västtrafik vill få fler att gå visar antalet steg mellan hållplatser
Stor tvekan att resa kollektivt visar undersökning från WSP
Ja till papperslös frakt i hela Norden, Norge har nu också godkänt elektroniska fraktsedlar
Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet, sammanställning av Trafikanalys
Ny tjänst för kombinerat hållbart resande testas i Skåne
Vätgasnyheter, strategier, Nicola och nya forskningsprojekt, sammanställning från omEV
Sju skäl till att distansarbete fortsätter efter corona, Offentliga affärer
Hagainitiativet presenterar klimatbokslut 2019 utsläppen minskar – vinsterna ökar
Innovativa och miljöanpassade leveranser i Göteborg. Prisbelönta logistiksystemet lämnas över till
näringslivet av Göteborg Stad
Varannan pendlare tveksam till att återgå till kollektivtrafiken, WSP
Scenarier som stöd till analys och planering under coronapandemin, MSB
Offentlig upphandling kan öka biogasen
Trafikverket redovisar ny basprognos

Sjöfart
 Båtplan 2025, 100% HVO och ny teknik
 Hallands hamn digitaliserar sin tullbehandling
 Klimatsmart hamn i Trelleborg byggs ut





Stödet till upplagda fartyg en räddning för sjöfarten
Vinddrivet bilfartyg under utveckling
Nya internationella riktlinjer för tanksjöfarten publicerade

Spårtrafik
 Lastbilar på tåg kan förändra logistikbranschen
 WSB utreder ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan
 Avgörande beslut om Ostlänken i Norrköping
 Snälltåget utökar trafiken med nattåg till Berlin
 Lunds kommun förordar ett centralt stationsläge

Väg













Nästa generations elväg invigd i Lund
Parkering som styrmedel testas i nytt projekt, IVL, Svenska miljöinstitutet
Nu testas cykelgator i Malmö
Mångmiljardsmäll hotar kollektivtrafiken men motmedel finns
Svensk doldis spelar nyckelroll när Europa ställer om sitt resande
Rapport från IEA: elbilar fortsätter öka trots krisen
Så utvecklas flottan av vägfordon till 2030, tänkbara scenarier från Trafikanalys
Många omkomna på MC i år, MHF
Mercedes Benz utbildar gymnaiselärare I elbilsteknik
Allt fler olyckor sker med elsparkcyklar, SvT.se
Långt kvar till klimatmålen för biltrafiken Se utfall i 2030 kalkylatorn

3. EU
EU












EU:s flygsäkerhetsmyndighet, EASA, har för första gången typcertifierat ett elflygplan. ”Det här är ett
spännande genombrott”, säger Patrick Ky vid EASA i ett pressmeddelande.
Viktiga gränsöverskridande megaprojekt på transportområdet tar längre tid än väntat. Sex av åtta
granskade infrastrukturer i mångmiljardklassen med anslutande linjer kommer sannolikt inte att vara
fullt driftklara 2030 så som planerades från början, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.
Det gör att slutförandet av det transeuropeiska stomnätet för transporter (TEN-T) kommer att försenas
ytterligare
Tjugotre EU-länder, däribland Sverige, har skrivit under ett politiskt uttalande där de efterlyser en
plattform som ska underlätta samarbetet mellan EU-länderna, och med länder utanför EU, för att
förbättra den internationella persontrafiken på järnväg. Plattformen ska samverka med järnvägssektorn
och passagerarorganisationerna
Ett sexsitsigt batteridrivet flygplan flög för första gången över Storbritannien den 22 juni och blev
Europas största e-plan. Flygindustrin avslöjade samtidigt att EU vill investera stort i framtiden för
flyginnovation.
Världens största el-färja i Danmark, har slutfört sitt tio månaders test. Det EU-finansierade projektet
avslöjade att batteridrivna båtar kommer att spara operatörer pengar jämfört med deras diesel
motsvarigheter under sina decennier av service.
Eurostat har presenterat en rapport om hur EU:s medlemsländer närmar sig de globala målen för
hållbar utveckling.

Ministerrådet
 Under mottot "Tillsammans för Europas återhämtning" har Tyskland etablerat sina
fokusområden för landets ordförandeskap i Europeiska unionens råd. - <Att övervinna
konsekvenserna av coronaviruskrisen för både långsiktig och ekonomisk och social












återhämtning, – Ett starkare och mer innovativt Europa, - Ett rättvist Europa,– Ett hållbart
Europa, –Ett Europa av säkerhet och gemensamma värderingar, - Ett starkt Europa i världen.
EU:s miljö- och klimatministrar höll en riktlinjedebatt om miljö- och klimatpolitikens bidrag
till återhämtningen från covid-19-pandemin. Ministrarna välkomnade denna viktiga
diskussion och enades om att den europeiska gröna given bör vägleda återhämtningen mot
grön tillväxt och ett mer motståndskraftigt EU.
Videotoppmöte om EU:s långtidsbudget. Huvudämnet var EU:s långtidsbudget för perioden
2021–2027 och förslaget till återhämtningspaket. Under mötet nåddes ingen
överenskommelse och nytt möte kommer hållas i mitten av juli.
Videokonferens på hög nivå mellan EU och Storbritannien, 15 juni 2020 . EU företräddes av
Europeiska rådets ordförande Charles Michel, EU-kommissionens ordförande Ursula von der
Leyen och Europaparlamentets talman David Sassoli. Storbritannien företräddes av
premiärminister Boris Johnson. Dessutom närvarade EU-kommissionens chefsförhandlare
Michel Barnier. Parterna noterade Storbritanniens beslut att inte begära någon förlängning av
övergångsperioden. Övergångsperioden kommer därmed att löpa ut den 31 december 2020 i
enlighet med bestämmelserna i utträdesavtalet.
EU:s energiministrar diskuterade den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen och den
europeiska gröna given, och särskilt innovativa energilösningar. Ministrarna var eniga om att
innovativ energiteknik som smarta nät, väte (särskilt från förnybara källor) och förnybar
energi både till havs och på land får stor betydelse för Europas jobbskapande, konkurrenskraft
och minskning av koldioxidutsläppen framöver. Investeringar i byggnadsrenoveringar
kommer att spela en central roll för den bredare ekonomiska återhämtningen.
Vid sin tredje informella videokonferens diskuterade EU:s transportministrar en hållbar och
digital återhämtning inom transportsektorn efter coronapandemin. Under diskussionen
uppmanades ministrarna att reflektera över vilka initiativ och investeringar som är mest
brådskande för en hållbar och digital återhämtning och som kan göra sektorn mer
motståndskraftig, och de bästa verktygen på kort till medellång och lång sikt för att nå dessa
mål.
EU:s transportministrar: - Öka spårbundna trafikens konkurrenskraft. En villighet att
samarbeta för att öka järnvägens andel av den internationella passagerarmarknaden framgår
av ett politiskt uttalande undertecknat av en "koalition av de villiga" som omfattar alla EUländer utom Kroatien, Estland, Cypern och Malta (de två senare har ingen järnvägar) och
inklusive Norge och Schweiz.


Europeiska Kommissionen (KOM)
 Transport Kommissionär Vălean har presenterat huvudlinjerna i TEN-T-reviderings processen
för Europaparlamentet den 23 juni. En sammanfattning av resultaten av den fullständiga
utvärderingen kommer att offentliggöras i slutet av 2020.
 EU-kommissionen har startat en fördjupad granskning av det planerade samgåendet mellan
Fiat Chrysler och Peugeot-ägaren PSA. Kommissionen är bekymrad över att den föreslagna
transaktionen kan minska konkurrensen med avseende på lätta nyttofordon (skåpbilar) under
3,5 ton inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och närmare bestämt i 14 EUmedlemsstater och Storbritannien.
 EU-kommissionen har uppdaterat EU:s flygsäkerhetslista, dvs. den svarta listan över flygbolag
som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner inom unionen eftersom de
inte uppfyller internationella säkerhetsnormer. Kommissionen vill sörja för högsta möjliga
flygsäkerhet för alla passagerare som reser inom EU, 96 flygbolag är nu svartlistade.
 Sverige bäst på innovation i EU. Sedan EU-ländernas förmåga till innovationer började mätas
har Sverige legat i topp så även i år. EU ligger fortsatt före både USA och Kina men efter
Sydkorea och Japan.
 Kommissionen föreslår en omfattande återhämtningsplan som fullt ut tar vara på EUbudgetens möjligheter att bidra till att mildra coronapandemins ekonomiska och sociala
skadeverkningar, snabbt få igång ekonomin och bevara och skapa jobb. Det nya
återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro ska öka EU:s budget
med nya medel som ska lånas upp på finansmarknaderna under perioden 2021–2024
 EU intensifierar insatserna för att hantera skadlig desinformation om coronaviruset –
samtidigt som yttrandefriheten ska skyddas. Förutom effekterna på folkhälsan och ekonomin
utlöste coronaviruspandemin ytterligare en farlig våg – av desinformation. Det kan också
skada hälsan, hämma försöken att begränsa pandemin eller till och med leda till brott. EU













intensifierar nu insatserna för att ta itu med denna infodemi, samtidigt som yttrandefriheten
ska skyddas.
De flesta av EU:s medlemsländer är inte på rätt väg för att minska luftföroreningarna och
deras hälsoeffekter till 2030. Medlemsländerna måste öka sina insatser inom alla områden för
att säkerställa att medborgarna har ren luft att andas och därigenom förebygga
luftvägssjukdomar och förtida död orsakade av förorenad luft.
På den givarkonferens ”Det globala målet: Tillsammans för framtiden” som anordnats av EUkommissionen och Global Citizen mobiliserades 6,15 miljarder euro i ytterligare finansiering
för att bidra till att utveckla och säkerställa rättvis tillgång till vacciner, tester och
behandlingar när det gäller coronaviruset. Medlen ska också stödja ekonomisk återhämtning i
världens mest sårbara regioner och samhällen.
Kommissionen har tagit emot en rapport om ramdirektivet om en marin strategi
(havsmiljödirektivet). I rapporten sägs att även om EU:s ram för skydd av den marina miljön
är en av de mest omfattande och ambitiösa i världen, finns det stora kvarvarande problem,
exempelvis övergödning, undervattensbuller, plastskräp och andra typer av föroreningar samt
ohållbara fiskemetoder.
Den gröna given: kolregioner och andra koldioxidintensiva regioner lanserar tillsammans med
kommissionen den europeiska plattformen för en rättvis omställning.
EU:s budget 2021: En årlig budget som har till syfte att åstadkomma en återhämtning i EU.
Denna budget blir, så snart den antagits, den första budgeten inom ramen för den fleråriga
budgetramen 2021–2027 och den första årliga budget som läggs fram av ordförande von der
Leyens kommission.
Europeiska kommissionens järnvägsavlastningspaket fokuserar på lagstiftning.
Kommissionen har antagit ett antal nödlagstiftningar för att hjälpa järnvägssektorn att
hantera ekonomiska förluster.
Europeiska kommissionen godkänner Italienska skattenedsättningar till rederier som
registrerar sina fartyg i Europa. Systemet förlängs till 2023 om det omfattar alla EEA länder


Europaparlamentet
 En särskild kommitté ska undersöka påstådda överträdelser av EU: s djurskyddsregler under
transport inom och utanför EU. Det beslutade Europaparlamentet på fredagen. Den 30
ledamöter starka parlamentskommittén ska fokusera på hur EU:s regler efterföljs av
medlemsstaterna och hur EU-kommissionen sköter sin övervakning i frågan
 Konferensen om Europas framtid bör starta så snart som möjligt under hösten 2020.
Parlamentet uppmanar rådet att snabbt presentera en ståndpunkt om konferensens format
och organisation, så att medborgarnas röster kan göras hörda. Konferensen om Europas
framtid väntas organiseras av parlamentet, rådet och kommissionen tillsammans och var
tänkt att starta i maj 2020 och sedan pågå i två år.
 Parlamentet beklagar att oenigheterna förblir stora och att tiden nu är knapp för att nå ett
avtal om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien. Ledamöterna visar orubbligt
stöd för EU:s ståndpunkt. EU kan inte godta att Storbritannien bara plockar russinen ur
kakan. Europaparlamentet kräver avtal om lika villkor och om fiske för att godkännas.
 Parlamentet har antagit ny lagstiftning om hållbara investeringar. Den fastställer sex miljömål
och gör att ekonomisk verksamhet kan betecknas som miljömässigt hållbar om den bidrar till
minst ett av målen utan att skada någon av de andra.
 Parlamentet kräver bättre skydd för gräns- och säsongsarbetare. Fler åtgärder krävs för att
skydda hälsa, säkerhet och arbetsvillkor för gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare,
säger parlamentet.
 Den gröna given: nyckeln till ett klimatneutralt och hållbart EU. Parlamentet vill att den
gröna given ska vara kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19. Läs mer om planen för
ett klimatneutralt Europa.

Övrigt
 Europeiska miljöbyrån EEA bekräftar att koldioxidutsläppen från nya bilar och lätta lastbilar ökade
2018
 EU Domstolen; bitande flygpassagerare räknas som extraordinär omständighet






EU:s revisorer; gränsöverskridande megaprojekt behöver genomföras snabbare för att optimera
transporterna I Europa
EU klarar inte trafiksäkerhetsmål
EU rådet tar ställning för lättnader i internationellt klimatregelverk för flyget
De europeiska koordinatorerna menar att; färdigställandet av TEN-T nätverket nödvändigt för att
Europa ska återhämta sig

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Vägen tillbaka, Vad världen kan lära sig från kinas uppstart av resor, McKinsey
 Ny miljöcement ska bidra till mer hållbart byggande
 IEA, International Energy Agencys globala årsbok för e-mobility
 För resilienta, hållbara städers mobilitet, dessa trender måste då fortsätta, World Economic Forum
 Covid-19 har gjort städer mer cykelvänliga så kan vi fortsätta göra, World Economic Forum
 Sparar enorma belopp – Nu vill Cisco permanenta resfria möten
 Arkitekter desingar om städer för att hantera social distansering, World Economic Forum
 Hur återhämtningen från Corona förändrar hur vi använder staden, CityLab
 Hur förstå de ekonomiska konsekvenserna av de störda globala logistikkedjorna, World Economic
Forum
 Google maps kopplar privat transport och kollektivtrafik
 Nyhetsbrev om Covid-19 och transporter från ITF
Sjöfart
 ITF är nu klara för att hjälpa sjöfolk hem. Tusentals har varit fast på båtar under pandemin
 Köpenhamn investerar en miljard i maritimt testcenter
Spårtrafik
 Hyundai Rotem utvecklar vätgasdrivna spårvagnar
 Hyperloop kan spela en viktig roll för att Schiphol ska bli en multimodal hållbar hub
 Alstom utvecklar algoritmer för fusion av järnvägsdata
 Ohio tillkännager resultat från genomförbarhetsstudien Midwest Hyperloop
Luftfart
 Första framgångsrika flygningen för världens nu största elflygplan
 EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA certifierar första elflygplanet
 En ny digital era för flyg och vägen framåt för luftrum och trafikledning
Väg
 Listan över länder som gör störst framsteg i trafiksäkerhetsarbetet förvånar
 Självkörande asfaltsmaskin nu i drift i Kina
Danmark



Enbart elbussar I Danmarks sex största städer
2019 blev exportrekord för danska rederier som också gick om USA och blev världens femte största
sjöfartsnation

Finland
 Snabbare tåglinje mellan Åbo och Helsingfors har fått grön ljus
 Tallintunnel fick grönt ljus i Helsingfors av Nyland
Island
 Vätgasvision för Island

Kina
 Peking premierar de som kör elbil eller inte kör bil alls
Norge
 Elektriska evakueringsbilar på väg in i Norska tunnlar
Ryssland
 Partnerskap för att utveckla höghastighetståg upp till 400 km/h
Singapore
 Singapore satsar på framtiden med en strategi som kallas "Walk, Cycle and Ride" Det är en plan för att
skapa utvecklad hållbar mobilitet
Storbritannien
 London höjer trängselskatten kan kosta 320 kronor om dagen
Sydkorea


Sydkorea ställer om till vätgas

Tyskland


Deutsche Bahn digitaliserar 28 000 växlar och förhindrar 3600 fel

USA
 Infrastruktur för ellastbilar på väg på Västkusten kallat ”West Coast Clean Transit Corridor Initiative”

