1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: Tillfälligt återinförande av taxameterdispens b) Ändringar i vägtrafikförordningen
(2019:382)och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning
 Rapporter: Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprovoch illegal utbildningsverksamhet
 SOU: Innovation genom information. Öppna datautredningens delbetänkande
 Uppdrag: Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, DIGG och Skatteverket får i uppdrag att möjliggöra
lösningar individen till kontroll och insyn av data om individen b) Regeringen ger DIGG i uppdrag att
genomföra en analys om förutsättningar för kommuner och regioners deltagande i den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen c) Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda och
föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och
effektiv sjöfart
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
 Propositioner: EU:s cybersäkerhetsakt kompletterande nationella bestämmelser om
cybersäkerhetscertifiering b) åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vi överlåtelse av
säkerhetskänslig verksamhet c) Tystnadsplikt vid utkontrakteringav teknisk bearbetning eller lagring
av uppgifter
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Kollektivtrafik för grön omstart överlämnad till Trafikutskottet
 Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla
 Storsatsning för fler godstransporter på järnväg
 Bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden
 Viktigt besked om reduktionsplikt för flyget
 Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter
 Förbättrade kllimatberäkningar och internationellt klimatarbete i höstbudgeten,
miljödepartementet
I debatten – politik
 Var finns sjöfarten i budgetpropositionen, Svensk Sjöfart
 Fortsatt pyspunka för landets cyklister, Svenska cykelfrämjandet
 Långsiktiga planer för transportsektorn saknades i budgeten, Transportföretagen
 Ministern vill se ett tydligt genusperspektiv i infrastrukturplanen
 Regeringen sparkar på någon som redan ligger - tung skattesmäll för lätta lastbilar, DI

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Stoppa miljardraset – ändra priserna i kollektivtrafiken, SvD
 Coronakrisen är inte över i transportbranschen, Dagens Samhälle
 Bilavgifterna, När (och hur kommer de se ut)kommer elbilsmoms i Norge, Energi o Klima
 Nya stambanor krävs för att vi ska nå klimatmålen, GP
 Säg ja till Preem om Svensk sjöfart ska leva, Aftonbladet
 Sjöfartens lotsning behöver en permanent revideringsgrupp, Svensk Sjöfart
 Det blå en förutsättning för en grön omstart, Karlskoga Tidningen Kuriren
 Bygg järnväg för 250 km/h i hela landet, Dagens Samhälle
 Planera nu för en snabb elektrifiering av tung trafik, DI
 Kollektivtrafikens utveckling viktig även i kristid, Wermlands folkblad

Från forskningen
 Snabbladdning och långdistanskörning med elbilar i Norges inland
 Storsatsningar på forskning om den gröna vätgasen
 Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor, K2
 Gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen
 En liten andel självkörande fordon förbättrar trafikflödet och medför att det kan bli grönare, säkrare
och snabbare rörelse, Science Daily
 Barn mår bättre av att gå eller cykla till skolan
 Design för arbetsmiljö vid byggprojekt: En teoretisk ram för organisationsförmåga
 Integrering av stormvatten infrastruktur i delstatsdepartementet för infrastruktur, Transportation
Research
 Arbetande på och vid väg och felhandlingar i trafiken
 Cykellysens egenskaper testade i ny studie, VTI
 Nya tester med automatiserade fordon för kollektivtrafik igång igen, bl.a på Djurgården i Stockholm.
Ingår i det europeiska jätteprojektet SHOW som samordnas av RISE i Sverige
 Ny studie slår fast elbilar står för betydligt lägre utsläpp under sin livscykel
 Nyttan med förslagen om sänkt fart inom sjöfarten överskattad, Lighthouse
 Blekinge blir testlabb för utveckling av hållbara transporter
Systemnivån





















Ingen rusning till kontoren i Stockholm, att jobba hemma är effektivt
Pandemin raserar 10-års kollektivtrafikutveckling
Här är Göteborgs satsningar på fossilfria transporter
Kommuner: Brist på samverkan ett hinder för nya mobilitetstjänster
Digitala tjänster en lösning på glesbygdens utmaningar
DIGG lanserar ny dataportal för myndigheternas öppna data
Mälardalsrådet och Trafikverket bildar storregionalt godsråd
Så vill de skapa pakethanteringens motsvarighet till bankomaten
Elektrifiering av transportsektorn enda hållbara lösningen, SNS, läs rapporten här
Stadskärnor byter roll allt snabbare, IVA
Aktuella projekt från Trafikanalys om transporter under pandemin
Trafikanalys granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020
Digital infrastruktur som motor för gator, trottoarer och städer, Drive Sweden
Kombinationsresor med cykel lyfts fram i Region Uppsalas trafikförsörjningsprogram
Mer överflyttning av gods till sjö kräver nytänk och stora insatser, VTI
E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar
Utsläppen av växthusgaser minskar, SCB
Trafikanalys omvärldsbevakning med anledning av pandemin
Trafikanalys kontinuerliga uppföljning av Trafikverkets arbete med modeller för
samhällsekonomisk analys
Öppna geodata allt viktigare

Sjöfart
 Sverige har genom olika insatser tagit ledartröjan i maritim informatik
 De stora rederiernas försök till datadelning som Sverige inspirerar till
 Kraftigt minskad passagerartrafik i svenska hamnar under andra kvartalet 2020, Trafikanalys
 Oceanbird, Wallenius vinddrivna billastfartyg i drift om 5 år, Lighthouse
 Utsläpp av skrubbervatten måste stoppas, Lighthouse
 Göteborgs hamn anpassas för de största fartygen, Transportnytt
Spårtrafik
 Svensk järnväg allt högre belastad enligt statistik från 2019
 Jernbanedirektoratet möjligör Oslo
 Svensk järnväg allt högre belastad men



Halverat resande på järnväg under andra kvartalet, Trafikanalys

Luftfart
 Rapport: Bromma flygplats inte affärsmässigt hållbar och bör läggas ner
Väg
 Sex hinder som sätter käppar i hjulen för Stockholms cyklister
 50% av nyförsäljningen av tunga lastbilar 2030 kommer att vara elektriska
 cykelgator förbättrad cyklisternas rörlighet

3. EU
Ministerrådet
 Beslut om Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ministrarna kom överens
om fördelningen av medel mellan Horisont Europas olika programdelar. I och med Europeiska rådets
överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2021-2027, är budgetramen för Horisont Europa 75,9
miljarder euro, det vill säga nästan 8 miljarder euro mindre än det ursprungliga förslaget från EUkommissionen som presenterades 2018
 EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens principer var några av de frågor som EU-minister
Hans Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22 september. EU-ministrarna förberedde
också det kommande mötet i Europeiska rådet
 Den planerade videokonferensen för EU:s transportministrar den 28e september har skjutits upp på
grund av tekniska problem. Tanken var att hålla en riktlinjedebatt för att diskutera en beredskapsplan
för pandemin för den europeiska godstransportsektorn. Syftet med diskussionen skulle vara att ge
impulser till ytterligare åtgärder för att förbättra sektorns beredskap inför framtida pandemier.
Europeiska kommissionen (KOM)
 Riktlinjer för etik för uppkopplade och automatiserade fordon
 Kommissionen föreslår ändringar i regelverk för ett gemensamt europeiskt luftrum, för en mer hållbar
och motståndskraftig flygtrafikledning
 Den nya klimatmålsplanen för 2030 ”EU-kommissionen höjer klimatambitionen och föreslår 55%
minskade utsläpp fram till 2030” som ska hjälpa till att göra EU till världens första klimatneutrala
kontinent
 Handlingsplan mot rasism i EU ”Ny handlingsplan ska vända utvecklingen i kampen mot rasism”
Det digitala paketet ”EU-kommissionen sätter upp det ambitiösa målet att bli ledande inom
superdatorteknik”
 Kommissionen har lagt fram en handlingsplan om råvaror av avgörande betydelse, 2020 års
förteckning över råvaror av avgörande betydelse och en framtidsstudie om de råvaror som kommer
att vara av avgörande betydelse för strategiska teknikområden och sektorer år 2030 och 2050.
 EU har beslutat om en plan på motsvarande nästan 8 biljoner kronor för att stödja den ekonomiska
återhämtningen i Europa efter coronapandemin. EU-kommissionen i Sverige diskuterar denna plan,
dess genomförande och hur EU som helhet och Sverige på bästa sätt ska få utbyte av dess medel. Du
kan se eventet i efterhand här: EU:s återhämtningsplan live på Facebook
 Coronaviruspandemin har haft en enorm inverkan på flygresor och luftfartssektorn som helhet. En
rapport visar att flygtrafiknivåerna förblir låga, och ännu viktigare, de kommer sannolikt inte att
återhämta sig inom en snar framtid. I detta sammanhang är bristande säkerhet med avseende på
ankomst- och avgångstider gör det svårt för flygbolagen att planera sina tidtabeller, vilket gör det svårt
att planera för flygplatser och passagerare. fram till 27 mars 2021. Flygbolagen kommer nu att kunna
börja planera och tillhandahålla överflödig flygplatskapacitet för andra att använda. Kommissionens
avsikt är att utvidga flygplatsens undantag för ankomst- och avgångstider.
 EU kommissionen har utsett Leuven till ”European Capital of Innovation (iCapital) 2020”. Helsingborg
var en av de sex finalisterna.
 I sitt tal om tillståndet i unionen den 16 september 2020 lade EU-kommissionens ordförande Ursula
von der Leyen fram sin vision om ett EU som går stärkt ur pandemin och visar vägen till ny livskraft.





Med återhämtningsinstrumentet Next Generation EU har vi en unik möjlighet att verka för förändring.
Klimat, digitalisering, hälsounion, minimilön, rättsstatlighet, hatbrott, migration, geopolitik och en
Magnitskij-lag lyftes fram i talet som angelägna frågor.
Utsläppet av växthusgaser minskade under 2019 med närmare fyra procent jämfört med föregående
år, visar preliminära siffror från EU:s miljöbyrå. Det är den näst största årliga minskningen sedan 1990.
Den största minskningen skedde under de ekonomiska krisens år 2009. Jämfört med 1990 harr
utsläppen minskat med 24 procent.
För att följa med i det som görs på EU-nivå i relation till coronaviruset: https://ec.europa.eu/info/livework-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
Coronaviruset: EU-kommissionen föreslår större tydlighet och ökad samordning av åtgärder som
begränsar den fria rörligheten i EU. Baserat på de data som tillhandahållits av EU-länderna föreslår EUkommissionen att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar offentliggör en
karta över EU- och EES-länder som uppdateras varje vecka, med en gemensam färgkod för att hjälpa
medlemsländer och resenärer.

Europaparlamentet
 EU-parlamentet: Sjöfarten måste omfattas av utsläppsregler. En stor majoritet av EUparlamentarikerna står bakom att sjöfarten i framtiden bör omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter, något den inte gör i dag. Ledamöterna vill att utsläppen från sjöfarten därmed ska
minska med minst 40 procent till 2030.
 Parlamentsledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterade den 24
september det nya förslaget till en asyl- och migrationspakt. Förslaget som EU-kommissionen
presenterat dagen innan, syftar till att förändra och förbättra de nuvarande procedurerna genom att
trygga delat ansvar och solidaritet. Men ledamöterna i utskottet uttryckte blandade känslor och
ifrågasatte om de föreslagna reglerna kommer att medföra verklig förändring.
 Klimatet, forskning, unga och hälsa står högst upp på EU-parlamentets prioriteringslista i nästa
sjuårsbudget. Finansieringsnedskärningar inom områden som skulle stödja återhämtningen och som
investerar i framtida generationer anses oacceptabla av parlamentsledamöterna.
 Parlamentet vill ha en noggrant utformad färdplan för att nå klimatneutralitet till 2050, och minska
utsläppen av växthusgaser med 60 % till 2030 jämfört med 1990, 5 % mer än kommissionens förslag.
Detta är målet med klimatlagstiftningen.
 Parlamentet vill se nya inkomstkällor till EU för att investera i Europas framtid och stödja
återhämtningen från covid-19 utan att belasta skattebetalarna. Med förhandlingar om EU:s budget
2021-2027 på gång liksom det 750 miljarder euro stora återhämtningsinstrumentet är frågan om de
egna medlen en nyckelfråga.
 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har röstat om ett lagstiftningsinitiativ om en
permanent EU-mekanism för att granska och förhindra att EU:s värden inskränks i medlemsländerna. I
en resolution i kammaren den 17 september pekade parlamentet på de överväldigande bevis
att överträdelser mot rättsstatsprincipen skett i Polen.
Övrigt
 EU:s klimatlag ett steg närmare genomförande
 33 branchorganisationer inom godstransportsektorn i Europa på båda sidor om Engelska kanalen har
skrivit under ett öppet brev till EU:s och Storbritanniens chefsförhandlare där det kräver ett avtal
 EU godkänner krisåtgärder för järnvägen
 Investeringar i infrastruktur stärker konkurrenskraften skriver Mälardalsrådet i ett svar till Europeiska
kommissionen

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 1 av 8 som dör i EU kan kopplas till föroreningar, World Economic Forum
 Två projekt för standarder för elvägar är aktuella på europeisk nivå
 Företag minskar affärsresandet de kommande 12 år till följd av covid-19
 Sverige på plats två när INSEAD rankar världens mest innovativa länder








Bill Gates; Hur vi kommer att transportera oss i en grön och ren värld
Vi behöver fler urbana innovationsprojekt i likhet med ”Google City” i Toronto. Det här är varför,
World Economic Forum
Två projekt för standarder för elvägar är aktuella på europeisk nivå
IEA (International EnergyAgency) har släppt energiteknikperspektiv 2020 där man granskat flera 100
teknologier
Bosch gör satsning på bränsleceller utvecklar ett klimatneutralt drivsystem för längre sträckor
Turism och Covid 19, konsekvenser för världen, ICAO

Sjöfart
 Självkörande fartyg över atlanten, Ett autonomt fartyg med ”AI-kapten”, Mayflower ska korsa atlanten
under april 2021
 Så drabbar torka Panamakanalen
Spårtrafik
 Nordhrein – Westfalen finansierar monocabs på enkelspåriga järnvägslinjer
 Railcare utvecklar batteridrivna arbetståg för järnvägsunderhåll
 Den brittiska regeringen tillkännager slutet på franchising på järnväg
 Otillräcklig infrastruktur hindrar tillväxten av järnvägstrafik mellan Kina och Europa
 Tyska och Schweiziska bullerregleringar hot mot godstransporter
 Nederländska ProRail testar nytt halkskydd på järnvägen
Luftfart
 Rapport: Hållbarhet blir nyckelfråga när flygbranschen omstartar.
 DB Schenker satsar på drönarleveranser i storstäder
Väg
 Ny studie, Europas elbilsproduktion fyrdubblas inom ett par år
 NHTSA presenterar testöversikt i syfte att ge överblick av tester av självkörande fordon. Informationen
kommer från företag och offentliga organisationer som frivilligt delat data
 Billigare än väntat med elbussar
 Biltrafiken världen över ökar mer än kollektivtrafiken
 Ny ITF rapport om best-practice kring trafiksäkerhet i urbana miljöer
Danmark



Osäker framtid för elsparkcyklar, Köpenhamn skjuter upp beslut om förbud
Regeringen har tagit fram en nya fyra nya gröna forskningsmissioner, två av dessa går mot sjöfart och
det Blå Danmarks behov för nya klimatlösningar

Finland
 Vad borde Helsingfors göra åt elsparkcyklarna, Staden diskuterar en lagändring med ministeriet
Japan
 Vad världen kan lära av om livet under Tokyos järnvägar
Kanada
 Ett intentionsavtal (MoU) om att utveckla och bygga hyperloop i Alberta har undertecknats
Norge
 Planskild korsning under jord byggs i strandnära område i Oslo
 Elbilar för alla tillfällen, I Norge används elbilen i allt större utsträckning för såväl korta som
långa resor

Tyskland



Deutsche Bahn påskyndar digitaliseringen av järnvägen
Fehmarntunneln granskas av tysk domstol

USA
 Varför Los Angeles överväger att låta kollektivtrafiken bli avgiftsfri

