1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige b) Organisation, styrning och
finansiering av forskningsinfrastruktur c( Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen d) Tilläggsdirektiv till
Cybersäkerhetsutredningen
 Departementsserien: Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med
aerodynamiska hytter
 Rapporter: Lagförslag om klimatdeklarationer av långväga resor, Trafikanalys m.fl b) Landsbygdens
kompetensförsörjning, Tillväxtverket c) Resvanor i Sverige 2019, Trafikanalys c) Uppföljning av
energipolitiska målen 2019, Energimyndigheten d) Riksrevisorns årliga rapport kring statliga
verksamheters effektivitet e) Öppna myndighetsdata skulle ge samhällsvinst på 11 miljarder,
Lantmäteriet f) Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel, Naturvårdsverket g) Marknad för
internationella tågbiljetter växer fram på sikt, Trafikanalys
 SOU: En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret b) Motorfordonspooler – på väg mot
ökad delning av fordon
 Uppdrag: Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet b)
Forskningsrådet (Forte) får i uppdrag att ta fram strategi för det svenska deltagande i europeiska
unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa c) Boverket får i uppdrag att
utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elbilar i byggregler d) Uppdrag
till MSB att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd
av Covid-19 e) Regeringen har gett Statskontoret och DIGG i uppdrag att analysera digitala
investeringar i offentlig förvaltning
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: En effektivare kommunal räddningstjänst
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Riksrevisionen granskar delat myndighetsansvar
 Storsatsning på väg och järnvägsunderhåll i hela landet
 Nytt delmålför dödstalen i trafiken
 Riksdagen har givit ett tillkännagivande om en översyn av Sjöfartsverket och miljöincitament för
sjöfarten
I debatten – politik
 Det är helt centralt för passagerarrederiernas överlevnad med en tillfällig sjöfartsförordning, Svensk
Sjöfart

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Corona - en chans för järnvägen, myNEWSdesk
 Gör som Boris flytta på bilar och ge plats för cyklar, Expressen
 Se coronakrisen som en möjlighet – bygg ny räls, Expressen
 "När sunt förnuft slutar råda", Sveriges fordonverksstäders förening
 Bredda miljökraven i upphandling av kollektivtrafik, Dagens Samhälle
 Därför kommer mikromobilitet spela en viktig roll i morgondagens städer, Aktuell Hållbarhet
 Så räddas transportsektorn från sammanbrott, Wermlandstidningen
 "An ever closer union", Tågföretagen
Från forskningen
 Många struntar i fartgränserna, VTI
 Forskare tar steg närmare trådlös elektrisk laddning av vägar, Stanford












Virtuellt godkännande av lok möjligör med gods på järnväg, Chalmers
Däckbuller kan ge information om vägbanan
Väg till resa, kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende, K2
Unik kunskapssammanställning om mikroplast från vägtrafik, Nordic road and transport research
Fler resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden, K2
Utsläpp från vägbyggen kan halveras med dagens teknik, Chalmers
Så blir små hamnar hållbara transportnoder, Lighthouse
Genombrott: Lasersensorteknik en innovation för sjöfart och off-shore industrin
Corona förändrar detaljhandeln i grunden
elbilsbatterier betydligt bättre

Systemnivån

















Trafikanalys dagliga omvärldsanalys kring Covid-19
Teknikföretagens näringspolitiska program 2020
En tredje Svensk – Finsk kraftledning tar bort flaskhalsar
Distansarbete är här för att stanna, påskyndar många företags planer att flytta all data till en
molnbaserad miljö, Aktuell säkerhet
Vad behöver industrin de närmaste 15 åren, färdplan teknik, material och förmågor för hållbar
industriell konkurrenskraft, utarbetad av RISE, Teknikföretagen
Så blir turismen efter pandemin, tre scenarier från forskare
Tyréns kartlägger Trafikbuller i Stockholm med hjälp av 3D kartor
Sveriges utsläpp minskade med 3,2% 2019, Naturvårdsverket
Rekordstora minskningar av utsläpp under coronakrisen
Googles tjänster särskilt utsatta för formjacking
Coronakrisens spår förändrar trafikläget på sikt
Volvo cars i nytt partnerskap med Johanneberg kring mobilitet för hållbar stadsutveckling
All offentlig verksamhet ska i första hand upphandla El- och biogasfordon enligt rekommendationer
från Upphandlingsmyndigheten
Corona pandemin har lett till att e-handeln ökat kraftigt i alla åldersgrupper
Svensk – Norsk testanläggning för infångning av koldioxid
Hagainitiativet presenterar 15 förslag för EU ETS i linje med 1,5 graders målet

Sjöfart
 Ingen extra kostnad att gå över till elfärjor
 Första containerfartyget till Stockholm Norvik hamn
 Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut att ändra på reglerna för sjöfartsstöd
 Nu ska sjöfarten rapportera farliga och skadliga ämnen
 Inveseringsrisken borde sänkas
Spårtrafik
 Transportstyrelsen nobbar trafikverkets tvistlösningsmodell
 Hög efterfrågan på smarta tåglösningar
 Ny tunnelbana skapar 140 000 jobb
 Hög efterfrågan på smarta tåglösningar för att klara det stora transportbehovet
 Nya innovationsområden ska stärka järnvägen i fortsättningen av Shift2Rail
 Tillsammans för tåg i tid i förändringens tid
 Inlandsbanan fjärrbevakar tågen
Luftfart
 Varning för prischock när flyget lyfter igen
 PEAB stänger ner flygplatsen i Ängelholm
 Invigning av laddstationer för elflyg

Väg











Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora
På tio år har cykelflödet ökat med 45% i Göteborg
Trafiksäkerheten allt bättre, enligt rapport från VTI och Trafikverket
Responsen från resenärer, busschaufförer och omgivning mycket positiva till pilotprojekt med
elbusslinje i Jönköping, ABB får nu uppdrag att bygga ytterligare 10 pantografladdare
Stor anläggning för bussföretag öppnar upp i södra Stockholm
Många struntar i hastighetsgränserna, VTI:s mätningar 2019 på kommunala vägar i tätort
Volvo begränsar toppfarten till 180 km/h
Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning för arbetsfordon
Hövdings skydd ”outstanding” enligt stort test av cykelhjälmar
Fler rattfyllerister nekas tillgång till alkolås

3. EU
EU allmänt
 Sverige är bland de minst nöjda med EU-ländernas solidaritet gentemot varandra i
coronakrisen. Samtidigt säger sig svenskarna vara bland de mest skonade ekonomiskt.
 Från och den 26 maj, behöver företag i EU inte ansöka om tillstånd för att exportera personlig
skyddsutrustning för medicinskt bruk till länder utanför den inre marknaden.
Exportrestriktionerna, som har varit i kraft sedan mitten av mars, har syftat till att säkra
tillgången på skyddsutrustning inom EU.
 Japan och EU kommer att utöka samarbetet inom hälsoforskning. De ska även samarbeta för
att underlätta flödet av medicin och tjänster över gränserna.
 Chefen för EU:s asylmyndighet Nina Gregori säger att EU-länderna bör vara redo för att fler
migranter snart kommer. När EU:s gränser öppnas igen kan migrationen ta ny fart. Under
mars månad var antalet olagliga gränspassager in i EU det lägsta sedan mätningarna började.
 Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)
Ministerrådet
 Förbindelserna mellan EU och Kina kommer att vara en av Tysklands EU: s ordförandeskaps
prioriteringar i utrikespolitiska frågor, med ett övergripande mål att "stärka Europa som ett
ankare för stabilitet i världen".
 Utbrottet av coronaviruspandemin har tvingat Tyskland att radikalt se över prioriteringarna
för sitt rådsordförandeskap under andra halvåret. En sak är klar: EU: s största land tar rodret
mitt i en aldrig tidigare skådad kris, vid en avgörande tidpunkt för återhämtningsinsatser.
 Ministrarna med ansvar för forskning har diskuterat hur forskning och innovation kan bidra
till återhämtning från Covid-19-pandemin. De tog även upp insatser för framtidens jobb samt
europeiska forskningsområdet (ERA) och hur fri rörlighet inom forskning använts för att
bekämpa coronaviruset.

Europeiska kommissionen (KOM)
 EU:s livsmedelsstrategi ska skydda miljön och garantera hälsosam mat för alla – samtidigt
som jordbrukarnas försörjning ska säkerställs. Med strategin från jord till bord som
presenterades 20 maj 2020, vill EU-kommissionen bygga ett hållbart EU-livsmedelssystem
som skyddar livsmedelssäkerheten, människor och naturen.
 Europeiska kommissionen har lagt fram sitt förslag till en långsiktig budget på 1,1 biljoner
euro, även den fleråriga finansieringsramen (MFF), och en återhämtningsplan för 750
miljarder euro. Planen är att EU-kommissionen ska låna upp 750 miljarder euro som sedan
ska delas eller lånas ut till de mest drabbade i medlemsländerna. Parallellt lanserades ett
uppdaterat förslag på EU:s flerårsbudget på 1 100 miljarder euro för åren 2021-2027.
 EU: s huvudförhandlare Michel Barnier: "Inget avtal" om inte Storbritannien håller sig vid
Brexit-löften. "Vi minns mycket tydligt texten som vi förhandlade med Boris Johnson,"


















Storbritanniens David Frost uttrycker i ett argt brev sin frustration över att EU-sidan är
orättvis i förhandlingarna om den framtida relationen. EU-förhandlaren Michel Barnier
avvisar dock brittens klagobrev och uppmanar honom att ändra sin ton och fokusera på
förhandlingarna.
Europeiska kommissionen har inlett en ny global insamlingskampanj för att finansiera
utvecklingen och världsomspännande distributionen av tester, vacciner och behandlingar mot
COVID-19. Det nya initiativet, "Global Goal: Unite For Our Future", är tänkt att samla in
tiotals miljarder dollar med privata och offentliga donationer.
EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Detta kommer
kräva stora investeringar av både EU och medlemsstaternas offentliga och privata sektorer. Nu
har en investeringsplan för den gröna given presenterats – investeringsplanen för ett hållbart
Europa – som ska mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel med hjälp av
EU:s finansieringsinstrument, framför allt InvestEU. Syftet är att få fram minst 1 biljon euro
för investeringar.
Europeiska kommissionen har lagt fram en serie förslag för att stärka Europas felaktiga
system mot penningtvätt, inklusive en ny paneuropeisk myndighet, efter en serie stora
skandaler. Kommissionens handlingsplan innehåller en mer harmoniserad uppsättning regler
och fler befogenheter och resurser för nationella och europeiska tillsynsmyndigheter. Planen
kommer att läggas fram inom ett år.
Europeiska unionens strävan efter att få en betydande del av världens batterimarknad har
bekämpat de värsta effekterna av coronavirusutbrottet. Enligt kommissionens vice ordförande
Maroš Šefčovič fortsätter EU:s "Battery Alliance" som planerat, inklusive målet att skapa upp
till en miljon jobb under de kommande 30 månaderna.
Europeiska kommissionen kommer under hösten att utarbeta ett nytt paket med initiativ för
att fördjupa unionens kapitalmarknad, som ses som ett viktigt verktyg för nystart för EU: s
ekonomi efter COVID-19.
EU-kommissionen har presenterat en rad initiativ angående europeisk turism och transporter
avsedda att hjälpa medlemsländerna att gradvis lyfta reserestriktioner samtidigt som självklart
de olika hälsolägena måste respekteras. Paketet innehåller en övergripande strategi för 2020
och längre fram, en gemensam ansats för att återställa den fria rörligheten, transporter och
lyfta restriktionerna vid de inre gränserna, en rekommendation för att göra vouchers ett
attraktivt alternativ till kontaktåterbetalningar (som man dock alltid har rätt till) samt
kriterier för att turismen säkert och gradvis ska kunna påbörjas igen.
EU har lagt fram en aktionsplan för cirkulär ekonomi som indelas i huvudsak i fyra områden –
hållbara produkter som norm i EU, öka konsumenternas valmöjligheter, fokus på
resursintensiva sektorer och minskning av vårt avfall. Hela aktionsplanen finns här:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_420
EU-kommissionen har antagit ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Europaparlamentet
 EU-länder börjar lätta på gränskontrollerna som infördes på grund av covid-19. Parlamentet
vill att öppnandet ska ske samordnat för att återupprätta ett fungerande Schengen snarast
möjligt.
 Ekonomiutskottet har diskuterat förändringar i regler för banker så att de lättare kan
absorbera de förluster som företag och hushåll riskerar att möta på grund av krisen. Se
debatten i efterhand: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/econ-committeemeeting_20200518-1700-COMMITTEE-ECON_vd
 Ledamöter till vill se ett paket på 2 biljoner euro för att stödja människor och företag när EU
kämpar mot en djup ekonomisk lågkonjunktur på grund av covid-19-utbrottet.
 Mer bränsleeffektiva däck betyder mindre utsläpp. Nya märkningar ska göra det enklare att
välja däck utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå. Europaparlamentet godkände det
nya märkningssystemet den 13 maj. De nya reglerna träder i kraft den 1 maj 2021.
Övrigt
 Översikt om reglerna för statsstöd och reglerna för allmän trafikplikt för
landtransportsektorn under Covid-19 utbrottet
 Översikt om reglerna för statsstöd inom den maritima sektorn

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Hur man skydda globala logistikkedjor som hotas av Covid-19, World Economic Forum
 Så här kommer globala logistikkedjor förändras efter Covid-19, World Economic Forum
 Så här kan resande se ut efter Covid-19, World economic forum
 Covid-19: En preliminär kartläggning och dess konsekvenser, World Economic Forum
 Har vi nått peaken på globaliseringen, och vilken väg tar världen nu? World Economic Forum
 Ett pris på koldioxid kan hjälpa återstart av ekonomin, Grantham Research Institute
 Keolis i Holländsk upphandlingsskandal
 Covid- 19 och mobilitetens framtid, fyra scenarior
 Ett "post-pandemi" grönt skifte kan skapa miljoner jobb inom transport visar en rapport från ILO och
UNECE
 Tysk tullfrihet för vissa fordon, en modell för att minska koldioxid
 International Transports website kring Covid-19
Sjöfart
 Världens största containerfartyg sjösatt
 Ny studie visar hur sjöfarten påverkats av Covid-19
Spårtrafik
 Efter 1,5 års testkörning med världens två första vätgaståg – nu inleds etapp 2 i projektet
 Intermodal godstrafik till Baltikum
 Det första inhemska godståget passerar Marmaraytunneln under Bosporen
 RZD testar ny bansträcka mellan EU och Kina via Zabaikalsk
 EU skjuter det fjärde järnvägspaketet på framtiden p.g.a Corona
 Alstom testar förarlösa regionala passagerartåg
Luftfart
 Hur Drönare kan förändra leveranser till sjukvården i framtiden, World Economic Forum
 Air France förbjuds konkurrera med tågen på sträckor upp till 2, 5 timmar för att få stöd
Väg
 Nya Euro NCAB tester kommer att titta på påverkan på passagerare i andra fordon
 Försäljningen av elbussar i europa ökade med 170% förra året
 Uppblåsbar elscooter
Belgien
 Belgisk minister meddelar satsning på 2,2 miljarder euro för satsning på infrastruktur och mobilitet
Finland
 Utredning om Östbanan klar
 Det snabbaste färdmedlet, inrikesflyget, är inte det som folk prioriterar högst
 Helsingfors stad vill öka utbudet av spårvagnar
 Tusentals Åbobor deltar i unikt kollektiv och demokratiprojekt
Ryssland
 Dieselutsläpp skapar ekokatastrof i Sibirien
Schweiz
 Testtåg nådde 275 km/h i Ceneris bastunnel
Storbritannien
 Arbetet påbörjat med 300 km testväg för självkörande bilar

Singapore


Alstom och SMRT Trains levererar förarlöst kontrollsystem till Singapores metro

Tyskland


Tysk järnvägsallians utarbetar ekonomiskt räddningspaket för DB

USA
 San Diego planerar att införa plan för "långsamma gator" dvs mer cykling och gång
 Kaliforniens lagförslag på tunga nollemissionsfordon, kommer att vara vägledande för flera länder om
det går igenom i juni

