1. Regering och Riksdag
Obs! under rubriken systemnivån hittar ni en länk till trafikanalys om dagligen
omvärldsbevakar covid-19 med fokus på transporter. Därav inte många spaningar kring
detta
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: En utvecklad organisation för lokal statlig service delredovisning avseende
lämpliga orter b) En ny växtskyddslag
 Rapporter: Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 b) Digital
förvaltning i ett internationellt perspektiv, Myndigheten för digital förvaltning DIGG c)
Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnväg d) Brister i styrning och
utvärdering av statliga innovationssatsningar, Riksrevisionen e) Hur kan e-handelns
transporter bli mer hållbara, Rapport från Trafikanalys f) Hur utvecklas våra transporter i
ÖSterled, Trafikanalys g) Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa, Trafikanalys
 SOU: Framtidens järnvägsunderhåll
 Uppdrag: Ändring av uppdraget om att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö b)
Trafikanalys har fått i uppdrag att konsekvenser av reseavdraget c) Trafikanalys har fått i
uppdrag att ra fram ett kunskapsunderlag om elflyg
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Skärpta regler avseende hantering av sprängämnesprekursorer b) Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon
 Propositioner: Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande b) Komvux för
stärkt kompetensförsörjning c) Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning, riksdagsbeslut
 Regellättnader för sjöfarten
 Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten
 Klart med byggstart för flera spår och vägprojekt
 Trafikutskottet har tagit fram en rapport som belyser lösningar för ökad mobilitet på landsbygder
 Regeringen svarar på kritiken från riksrevisionen kring höghastighetståg
I debatten – politik
 Regeringen måste säkerställa att det svenska undantaget för beskattning av biodrivmedel förlängs
efter 2020, annars kan fossilfria transporter bromsas in, Alltinget

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Bilutsläppen en historia om kejsarens nya kläder, DN Motor
 Transportstöd til de samhällskritiska färjorna, Sveriges Åkeriförening och Svensk Sjöfart
 Underleverantörerna; dödsstötens för en hel bransch, DN
Från forskningen
 Umeå får Sveriges sjätte innovatonsplattform för hållbara städer
 Snabbare reaktioner hos bilar med smart sensorteknik
 Elvägar för tung trafik lönsamma, VTI
 Vägtrafiken ger stora utsläpp av mikroplaster, VTI
 Förartrötthet undersöks i en stor studie på VTI
 En förstudie av godscykeln och dess användningsområden: en historisk hybrid och framtida möjlighet
för effektivt distributionssystem i städer


















Coronakrisen kan påverka attityder till kollektivtrafik, K2
Teknik för att förutse trötthet vid autonom körning
Kollektivtrafik "on-demand" ska testa i Kista
Bygger transportsektorns utsläppsmål på välgrundade antaganden om framtidens transportarbete? VTI
artikel som belyser olika åtgärdsförslag och vilka grunder de vilar på
MITS nya simulator och självkörande bilar
Kollektivtrafik och dess inverkan på brottslighet och trakasserier
EU satsar på att bygga upp 5 "living labs" för att testa hållbara mobilitetslösningar. Stockholm får ett av
dessa
Konsortium med bl.a EU finansiering ska utveckla klimatneutralt drivmedel för hållbara transporter
Anslutningsresor, en deskriptiv analys, VTI
Ungas behova av mobilitet i Norden ”Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”, VTI
Uppkopplade fordon Löser parkeringsproblem
Kartläggning av personal med järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för
spårbunden trafik, VTI
Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering, K2
Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament, K2
Hur organiseras kollektivtrafikens marknader, K2
Stora svårigheter att resa kollektivt för sårbara grupper, Malmö Universitet

Systemnivån






















Trafikanalys publicerar dagligen en omfattade och bra omvärldsbevakning om covid-19 med fokus på
transporter. Se rapporteringen HÄR
Trafikanalys har nyligen publicerat en analys av ekonomiska krisers betydelse för transporter och
transporteffektivitet
Uppföljning av nationella godstrafikstrategin 2020, Trafikanalys
Ny modell för klimatutsläpp från infrastruktur. Urban insight rapport från Sweco
Coronasmittan skapar rädsla för att åka kollektivt
Sex myndigheter kräver krafttag för att Sverige ska nå målet om 70 % fossilfrihet till 2030
Utsläpp av luftföroreningar, fördjupad trendanalys av historiska och framtida utsläpp av
luftföroreningar, rapport Naturvårdsverket
Slutrapport från IVA projektet vägval för klimatet, artikel från omEV, Ladda ner rapporten här
Kvinnor reser smartare än män
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. Rapport från Trafikanalys 2020
Demokratin hotas från flera håll, Säpo:s årsbok 2020
Coronaviruset är en ny utmaning för cybersäkerhet
Framtidens digitaliserade godsflöden leder inte automatiskt till ökad hållbarhet. Slutsatser från
projektet ”Scenario för morgondagens digitaliserade godstransportlandskap”
Säkerheten för kritisk infrastruktur är låg
Malmö gör största satsningen på kollektivtrafiken sedan Citytunneln
Sverige och 20-talets vattenutmaningar, rapport från WSP
Sex myndigheter: Kontrollstation för strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet
Förslag på samverkansregler för trafiken kring Göta älv i Göteborg
Livsmedelsförsörjning vid höjd beredskap kräver satsningar
Jämställdhetsperspektiv i transportsektorn kan minska utsläppen med 29%, Trivector
Metod för klassificering av demografiska statistikområden

Sjöfart
 Guldbron togs emot av tusentals Stockholmare
 Återhämtning i trafiken med Kina – Göteborgs hamn fungerar normalt
 Svensk rapport om corona och sjöfart klar på rekordtid, Lighthouse
 Myndigheter: Sjöfarten behöver styrmedel för minskad klimatpåverkan, Lighthouse
 Lyckade försök med förbränning av ammoniak
 e-handeln ingen hit för sjöfart

Spårtrafik
 Dom i förvaltningsrätten – SJ fortsätter köra tåg till Malmö även efter 2022
Luftfart
 Vilka krav ska ställas på drönare, SIS startar ett arbete för standards
 Säve flygplats
Väg
 Svevia tryggar vägarna för Västerbottens uttrar
 Bättre framkomlighet för bussen mycket lönsamt, Svenska bussbranchens riksförbund
 Elvägar för tung trafik är lönsamma, VTI
 NTF vill riskutbilda tunga förare
 Pandemin stoppar polisens nykterhetskontroller
 Vägtrafik ligger bakom stora utsläpp av mikroplast
 Älvsborgsbrons cykelbana får farthinder
 Svenska biltillverkare högt på listan för hållbarhetsstrategi

3. EU
EU







Två svenska myndigheter får på fingrarna av Ekonomistyrningsverket för att ha uppvisat stora
brister när miljarder i EU-stöd delats ut. ESV har hittat ”betydande brister” i hur
Jordbruksverkets förvaltning av EU-stöd till lantbrukare. Det andra programmet rör EUpengar till personer som har det sämst ställt, en av de minsta EU-fonderna i Sverige, som
myndigheten Svenska ESF-rådet förvaltar. Systemet har uppvisat ”påtagliga brister”.
Det europeiska smittskyddsinstitutet, som ligger i Solna, uppdaterar dagligen antalet smittade
och döda per land inom EU. Se utvecklingen dag för dag.
Eurocontrol rapporterar en minskning av flygtrafiken på 79% på grund av effekterna av
COVID-19-utbrottet jämfört med förra året.
Nio länder med Frankrike, Italien och Spanien i spetsen vill utfärda gemensamma obligationer
med euron som säkerhet i syfte att kunna la billigare lån än de enskilda länderna kan göra i dag
för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset


Ministerrådet
 Statsminister Stefan Löfven hade torsdag 26 mars ett långt videomöte med sina stats- och
regeringschefskollegor. Den pågående krisen som coronautbrottet orsakat var den enda
punkten på EU-ledarnas dagordning
 Miljö- och klimatministrarna diskuterade den europeiska gröna given på sitt möte i mars. De
arbetade också med de konkreta åtgärder som krävs för att EU ska uppnå målet om
klimatneutralitet senast 2050. Ministrarna diskuterade prioriterade områden, uppmuntrade
en mer resurseffektiv ekonomi och uttryckte sitt stöd för en rättvis omställning till
klimatneutralitet
 Vid EU:s informella transportministermöte med tema sjöfart antog ministrarna en förklaring
om övergången till en koldioxidneutral, automatisk och konkurrenskraftig sjöfart och
insjötrafik. Avsikten är att man utifrån denna så kallade Opatijadeklaration ska utarbeta
slutsatser som ska godkännas vid transportrådets möte i juni 2020.
 EU-ländernas ledare har enats om fyra gemensamma mål för att hantera coronavirusets
framfart. En fond på 25 miljarder euro ska sättas upp. Ledarna enades dock inte om något
större gemensamt stimulanspaket vilket Frankrikes president Emmanuel Macron förespråkat
 I juli tar Tyskland över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd som samlar
medlemsländernas regeringar. Landets EU-minister Michael Roth har redan meddelat landets
prioriterade områden för ordförandeskapet: social sammanhållning, migration, klimatskydd
och rättsstatlighet



Under det pågående coronautbrottet har planerade rådsmöten i Bryssel ställts in i 30 dagar
från och med 23 mars. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten istället. Video- och
telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut
fattas används en så kallad skriftlig procedur. Vissa ministrar ses oftare än tidigare i
videomöten, till exempel transportministrar, hälsoministrar och inrikesministrarna.

Europeiska kommissionen (KOM)
 När Ursula von der Leyen tillträdde som ordförande för EU-kommissionen lovade hon ett
antal åtgärder under de första 100 dagarna. Mer om von der Leyen-kommissionens 100 första
dagar.
 EU-kommissionen har en webbplats för information kring coronaviruset (COVID-19).
Förutom medicinsk information berörs bland annat konsekvenser för resor och
makroekonomiska aspekter. Till en början publiceras informationen på engelska, men svenska
översättningar kommer.



Kommissionen har presenterat en strategi och ett partnerskap som bland annat ska bidra till
ekonomisk tillväxt i Afrika. Den berör fem nyckelområden: grön omställning, digital
omvandling, hållbar tillväxt och sysselsättning, fred och säkerhet, samt migration och
rörlighet. Med utgångspunkt i detta dokument kommer Europa att inleda diskussioner med
afrikanska parter om en ny gemensam strategi, som är tänkt att godkännas vid toppmötet
mellan EU och Afrikanska unionen i oktober 2020



Europeiska kommissionen har föreslår att 2021 ska bli det europeiska järnvägsåret för att
stödja leveransen av sina europeiska Green Deal-mål på transportområdet. En serie händelser,
kampanjer och initiativ 2021 kommer att främja järnvägen som ett hållbart, innovativt och
säkert transportmedel.
Europeiska kommissionen har vidtagit åtgärder för att säkerställa fortsatt och oavbruten land, vatten- och luftfartstjänster. Dessa tjänster är av avgörande betydelse för att EU: s inre
marknad fungerar och dess effektiva reaktion på den nuvarande folkhälsokrisen.
EU:s jämställdhetsstrategi presenterades inför den internationella kvinnodagen. Strategin ger
förslag på ett antal åtgärder som måste vidtas.
Kommissionen har presenterat en ny industriell strategi för Europa.
Europeiska kommissionen har antagit en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi - en av de
viktigaste delarna i European Green Deal, Europas nya agenda för hållbar tillväxt. EUkommissionen vill göra det lättare att återvinna och reparera mobiltelefoner och annan
elektronik. Med en ny plan vill man minska det över två miljarder ton tunga avfallet som varje
år genereras i EU-länderna
COVID-19: Europeiska kommissionen ger vägledning om EU: s passagerares rättigheter.
Ny data visar att luftföroreningar sjunker med upp till 50% när viruset begränsar trafiken.
EU-kommissionen har utfärdat en rad direktiv för att trygga flygfrakt av framför allt
medicinsk apparatur under coronaepidemin.
Europeiska kommissionen kommer att föreslå ett nytt stimulanspaket, inklusive ändringar i
EU: s budget, för att hjälpa blocket att återhämta sig från den ekonomiska skada som orsakats
av koronaviruspandemin, sa kommissionschef Ursula von der Leyen lördag (28 mars).
Kommissionär Mariya Gabriel har vidtagit och sammanslagningen av nästan 140 miljoner
euro för att bekämpa Covid-19. Kommissionen var mycket snabb med att lansera särskilda
intresseanmälningar från Horisont 2020 och involvera alla relevanta intressenter inom ramen
för initiativet för innovativa läkemedel (”Innovative Medicines Initiative (IMI) public-private
partnership”)












Övrigt
 Rapport från Europeiska revisionsrätten; Hållbar rörlighet i EU:s städer; Inga större
förbättringar är möjliga utan medlemsstaternas engagemang

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Information från PIARC avseende covid-19
 Coronaviruset har bidragit till minskat affärsresande
 En era av att inte köra bil flera stora städer minskar nu möjligheterna för att köra i bil i stadskärnorna
 Så här säkrar vi IT i smarta städer, artikel World Economic Forum
 Samarbete är nycklen till att förbättra stadstrafiken, rapport från World Economic Forum om deras
samarbete med Amsterdam
 Future Today Institutes 2020 Tech trends
Sjöfart

Spårtrafik
 International union of railways har bildat en ”task force” för att hantera coronasmittan
 Järnvägen bäst för godstransporter i europa i corona tider
 Europeiska kommissionen godkänner offentlig finansiering av tunneln mellan Tyskland och Danmark
 Shift2rail tar helhetsgrepp om järnvägens utveckling i europa
Luftfart
 Flygets utsläppshandel klart för avgång men covid-19 gör läget osäkert
Väg
 Är det brist på batterier till elbilar? Helen Berg på omEV reder ut frågan
 Många länder bakom rapport om elsparkcyklar. Bidrar det rörlighet och tillgänglighet
Danmark




Danska rattfyllerister skickas på alkohol och drogkurs
Köpenhamns nya metro linje öppnar – i all tysthet
Stigande intresse för biogas lastbilar

Frankrike
 Trimma elcykel i Frankrike och riskera fängelse i 1 år och 30 000 euro i böter
Nederländerna
 Nederländsk storsatsning på ny järnvägsinfrastruktur ger resultat
Kina
 Kinesisk klassificeringsstandard föreslås till 2021
Schweiz
 Schweiz investerar kraftigt i ökad järnvägskapacitet
Storbritannien ¨
 Brittisk teststandard för självkörande bilar publicerad, en av de första i världen
 England ser över regelverket för transporter och investerar för snabbare omställning
Tyskland


Tyska delstaten Baden Württemberg köper 20 batteritåg

