1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Effektivare kontroller av yrkestrafik
 Departementsserien: Forskningsberedning tillsatt av regeringen b) Anslutning till Statens
servicecenters tjänster för elektronisk beställning och fakturahantering c) Ändringar av
järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning och upplåtelse
av järnväg
 Utredningar: a) Ett biljettsystem för all kollektivtrafik I Sverige b) Tilläggsdirektiv till
utredningen om överförande av basunderhåll från InfraNord AB till Trafikverket c) Regeringen
tillsätter en utredning för att ta fram förslag till effektivare kontroller av yrkestrafik d)
 Uppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna i Skåne och Stockholm län att utveckla ändamålsenliga
och enhetliga arbetssätt för medverkan i regional fysisk planering b) Uppdrag till
bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av
det civila försvaret c) Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det
regional tillväxtarbetet d) Trafikanalys får i uppdrag att analysera marknaden för
internationella tågbiljetter e) Trafikverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer f) Transportstyrelsen får i
uppdrag att utreda säjerhetshöjande åtgärder för gasdrivna bussar g) Uppdrag till
Transportstyrelsen och Trafikverket att utreda hur artikel 10d i europaparlamentets och rådets
direktiv av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna
dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik
för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen ska genomföras h)
Universitetkanslerämbetet och Tillväxtverket får i uppdrag att att samverka kring
kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i) SCB får u uppdrag att kartlägga
användningen av artificiell intelligens respektive användningen av stora datamängder i Sverige
j) Uppdrag till Havs och vattenmyndigheten att vidareutveckla den maritima strategins
indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin k) Uppdrag till Statskontoret
att utvärdera digitaliseringsrådet samt att undersöka möjliga former för analys och
genomförande av digitaliseringspolitiken j) Grönare starter och landningar, Transportstyrelsen
får I uppdrag att utreda hur start och landningsavgifterna kan differentieras än mer för att
minska flygets klimatpåverkan
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Remisser: Remiss av promemorian fjärde järnvägspaketet
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Sverige ställer sig bakom vätgasdeklaration
 Ett år med godstransportstrategin – samarbete för ett transporteffektivt samhälle
I debatten – politik
 Björn Rosengren: Bakåtsträvarnas gyllene rike – bygg ny infrastruktur, DI
 Helt nödvändigt att bygga ut Arlanda, SvD
 Anpassa regelverket till dagens transportbehov, Dagens Samhälle

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Kan Sverige upphandla nattåg? SvD och Offentliga affärer
 Öppna kontor riskerar bli en dyr affär för arbetsgivaren, GP
 Elektrifiering lika nödvändig som asfaltering, Ny teknik
 Det är utsläppen vi vill jaga – inte bilisterna, Dagens Samhälle
 Västsverige ska vara världsledande inom fordon, Expressen
 Utan yrkesutbildningar bromsar Sverige in, Transportföretagen

Från forskningen
 Solenergi blir biobränsle utan solceller
 Analys av cykelolyckor i Sverige med risk för allvarlig skada
 Innovativa projekt för att minska nedsmutsning längs större huvudvägar
 Vitmålade skenor kan förhindra solkurvor
 Potential för cykelturism i semestersverige
 Forskarrapport: Elsparkcyklar ger större CO2 utsläpp än att åka med dieselbuss
 Biobränsle kan kapa utsläppen mer än elbilar I förhållande till kostnaden
 Kreativitet för både reaktiv problemlösning och proaktiv utveckling i stora infrastrukturprojekt
 Övervakning av järnvägstillgångar genom smart mobilteknologi
 Elcyklar i elfordonspoolerna ger färre fossilbilar i städerna
 Elcykling - vem hur och varför – utvärdering gjord av Naturvårdsverket
 HFO och scrubbers är bästa alternativet för koldioxidminskning
 Målet är mer mångfald och jämställda transporter i Europa
Systemnivån











Säkerhetsskydd kräver kunskap om hoten
Ny rapport: Delad mobilitet idag och i framtiden framtagen av WSP, Svensk kollektivtrafik,
SKL och Trafivkerket mfl.
Trafikanalys rapport: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2019
Rapport från TRB om möjligheterna med intelligenta transportsystem så som
kommunikationen fordon till infrastruktur och fordon till fordon (C-ITS)
Vägarna kopplas upp – Trafikverkets färdplan för digitalisering och automatisering
Trafikverket inför klimatkrav i sina upphandlingar
Observationer från IVA-projektet, Vägval för klimatet – transportsystem
Framtidens energiförsörjning –Är vi beredda?
Olika regler och affärsmodeller gör det svårt att harmonisera biljettsystemen över Öresund
Fyra av tio personer positiva till kilometerskatt enligt Sifo

Sjöfart
 Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfarten
 Första svenska laddhybridfärjan går över Gullmarsfjorden
 Farled för pråmar från Brofjorden till Karlstad utreds
 Högsta domstolen sa ja till utbyggnad av Göteborgs Hamn
 Riksrevisionen granskar Svenska Skeppshypotekskassan
 Transportstyrelsen undersöker om mer tung godstrafik kan gå genom skärgården.
 Ny märkning ska hjälpa konsumenter välja miljövänliga fartygsresor
 Scandlines installerar rotorsegel på hybridfärja
Spårtrafik
 Trafikanalys statistik av punktlighet på järnväg
Luftfart
 Flyget tappar 4 % första halvåret 2019
Väg











Klimatdebatten gynnar bussresan
Elbilsägarna verkar gilla livet vid laddstolpe
Många vägarbetare oroliga för sin säkerhet
Elsparkcykeln framtiden eller bara en fluga?
Trafikanalys korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019
Färre omkom i vägtrafiken under första halvåret 2019
Skånetrafikens får testa på elsparkcykel gratis
Många föräldrar saknar kunskap om barnsäkerhet i bil.
Pop-upp laddstolpe ska skydda gående och cyklister
Malmö stad vill lagändring för elsparkcyklar












Fler trafikpoliser behövs för att inte skapa en sound konkurrenssituation
Mobilt verktyg vässar trafikpolisen
Elcyklar – hur ser utvecklingen ut?
Rekordstor ökning av olyckor med elscootrar
Fler och grövre fortkörningar bland yrkesförare
Sverige dammsugs på miljöbilar – exporten ökar
Lägre lufttryck bland de som byter däcken själva
Efter scooterkaoset, Stockholm rustar för nästa anstormning
Laddgator underlättar för elbilsförare i Stockholm
Deras nya elbil ska klara 160 mil på en laddning

3. EU
Ministerrådet
 Finland har tagit över ordförandeskapet den 1 juli. Ordförandeskapets hemsida finns här
https://eu2019.fi/en/frontpage
 Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på dagordningen när EU-minister Hans
Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor den 18 juli. EU-ministrarna tog även upp EU:s
strategiska agenda för de kommande fem åren.
 Åsa Webber slutar som Sveriges ställföreträdande chef för Sveriges EU-representation och
ambassadör för så kallade Coreper I-frågor. Hon efterträds av Torbjörn Haak.
 Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på dagordningen när EU-minister Hans
Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor. EU-ministrarna tog även upp EU:s strategiska
agenda för de kommande fem åren.
 På EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiskes dagordning stod bland annat miljö- och
klimatambitionerna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Landsbygdsminister
Jennie Nilsson företrädde Sverige på möte
 EU-ländernas utrikesministrar diskuterade situationen i Iran och de ökade spänningarna
mellan Iran och USA på mötet i EU:S utrikesråd. Migration, Irak och Centralafrikanska
republiken stod också på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina
kollegor i Bryssel.
 EU-ländernas finans- och ekonomiministrar debatterade finansieringen av EU:s budget för
2021-2027 när de träffades inom ramen för Ekofinrådet. De fattade också beslut om de årliga
så kallade landsspecifika rekommendationerna. Mötet var det första under finskt
ordförandeskap

Europakommissionen (KOM)
 Under fjolåret inledde EU-kommissionen 644 nya överträdelseförfaranden mot
medlemsländerna. Samtidigt dömdes fyra länder till böter i EU-domstolen. Sverige ligger
något under EU-snittet på 21 förfaranden, ett färre än i Ungern. Lydigast i EU-klassen har
Estland varit med 11 nya förfaranden.
 Europeiska unionens byrå för järnvägar (ERA) har utfärdat det första fordonstillståndet - tre
veckor efter att ha blivit europeisk auktoriserande enhet för järnvägstrafik i Europa.
 Budgetförhandlingarna inom EU är i ett intensivt skede. Sverige vägrar betala mer i
medlemskapsavgift - men får mothugg av EU-kommissionen som anser att Sverige betalar
alldeles för lite jämfört med andra EU-länder.
 28 procents ökning av antalet ansökningar till Shift2Rail 2019.
 Budgetförhandlingarna inom EU är i ett intensivt skede. Sverige vägrar betala mer i
medlemskapsavgift - men får mothugg av EU-kommissionen som anser att Sverige betalar
alldeles för lite jämfört med andra EU-länder.
 Europeiska kommissionen - GD Move - har publicerat ett arbetsdokument med titeln " EU: s
ramverk för trafiksäkerhetspolitik 2021-2030 - Nästa steg mot" Vision Zero "som innehåller
detaljer om hur den avser att implementera sin strategiska handlingsplan för trafiksäkerhet i
praktiken.




Ny EU-lag: Elbilar måste låta. Den nya lagen kräver att elbilar och hybrider ska vara utrustade
med ett akustiskt fordonsvarningssystem. På så sätt ska trafikanter lättare kunna
uppmärksamma bilarna
Kommissionen publicerar siffror över koldioxidutsläpp från sjöfarten i Europa

Europaparlamentet
 Parlamentet startar den nya mandatperioden med sju politiska grupper. Enligt parlamentets
regler måste en politisk grupp bestå av minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av
medlemsländerna (sju länder). Ledamöterna kan bara tillhöra en politisk grupp, men kan välja
att inte tillhöra någon. De betecknas då som “grupplösa” eller “non-inscrits” (NI) på franska.
För närvarande betecknas 57 ledamöter som grupplösa.
 I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter. De tillhör något av de svenska politiska
partier som finns representerade i Europaparlamentet. Dessa partier ingår samtidigt i några
av parlamentets politiska grupper. Det nyvalda Europaparlamentet höll sitt konstituerande
sammanträde den 2-4 juli 2019 i Strasbourg.
 De svenska EU-parlamentarikerna fick de utskottsplatser de önskat sig. Men många utskott
saknar svenska företrädare och ekonomi- och budgetfrågor lockar inte.
 EU-parlamentet har röstat fram 14 vice talmän men ingen av dem är svensk.
 David Sassoli vald som talman för Europaparlamentet
 Europaparlamentet valde Ursula von der Leyen till ny ordförande för EU-kommissionen i en
sluten omröstning den 16 juli
 Kandidaterna till kommissionärsposter. Offentliga utfrågningar i Europaparlamentet. Innan
de föreslagna kommissionärerna kan tillträda, utövar parlamentet sin demokratiska
granskning genom att hålla offentliga utfrågningar för att avgöra deras lämplighet för jobbet
 Kommissionen presenterar indikatorer för uppföljning av trafiksäkerheten i EU
 Kommissionens studie om kriterier för gröna järnvägsinvesteringar

Övrigt EU
 EU:s trafiksäkerhets KPI:er mot nollvisionen 2019
 Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal har
ökat. För att möta de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde har regeringen
vidtagit en rad insatser som stärker Sveriges beredskap.
 Promemoria om Fjärde järnvägspaketet. Fjärde järnvägspaketet består av sex rättsakter som
kan delas upp i två block, den tekniska pelaren och den politiska pelaren
 Regeringen har beslutat att nominera Ylva Johansson som svensk EU-kommissionär. Veckan
som inleds med 21 oktober är första tillfället för EU-parlamentet att godkänna den nya EUkommissionen som helhet. Därefter kan von der Leyen hålla sitt installationstal. Ylva
Johansson har intervjuats av von der Leyen och de övriga ländernas kandidater kommer också
intervjuas.


4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Analys av vilka som dricker och kör gjord av OECD, rapport i länken.
 Google vill designa Torontos nya stadsdel, är det rimligt att en teknikjätte gör detta?
 Ford, Honda och BMW har gått med på Kaliforniens bränsleekonomi och utsläppsnormer och
förbinder sig att producera effektivare och renare fordon under de kommande 7 åren än vad
Trump administrationen kräver
 Om hackare kapar var femte bil stannar staden
 Vägtransporter behöver större klarhet i vad Brexit innebär
Sjöfart
 Digital plattform ska effektivisera hamnar
 Seglande drönare har tagit sig runt Antarktis och samlat in data
 Rederi avvisar att använda den nordliga passagen över Ryssland av klimat och miljöskäl

Spårtrafik
 Ishavsbanan ska gå via Sverige enligt nya idéer
 Hyoerloop bygger världens första fjärrdistans sträcka i Sudiarabien
 Schweiziska och Österrikiska järnvägen stärker samarbetet för att kunna erbjuda fler nattåg
Luftfart
 Momentum växer för bilaterala överenskommelser kring flygskatt
 Revisionsrapport: EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygtrafiktjänsten men mycket
av EU finansieringen hade inte behövts
Väg
 Hur mycket trafik orsakar företag som Uber och Lyft i USA:s städer och omnejd?
 Elbilar får inte längre vara tysta, enligt ny EU-förordning
 PIARC rapport: Teknisk status för övervakning av vägtillstånd och interaction mellan fordon
och vägar
 Ny framtid för trådbussar?
 Titta inga händer! Allmänheten är självkörande fordon är fortfarande orolig för dessa
 Hyundai lanserar solcellstak till hybrider
 Så påverkar elbussar stadslivet
 Är detta framtiden för elektriska bussar
 Hur AI kan hjälpa transportbranschen
Danmark




I Danmarks tågdröm är det bara en timma mellan städerna
Köpenhamn världens bästa cykelstad men konkurrenterna närmar sig.
Danmark har fått världens största helelektriska färja

Finland
 Lätta bilar introduceras som säkrare färdsätt för unga
 Men Finlands lagstiftning om lätta bilar får anmärkning av EU kommissionen
Kina
 Ny 26 km lång teststräcka för självkörande bilar i de kinesiska bergen
Portugal
 Lissabon inför böter på dåligt parkerade elsparkcyklar
Schweiz
 Kraftig utveckling när Schweiziska järnvägarna uppgraderar sin infrastruktur
Storbritannien
 England vill införa 10 frihandelshamnar efter Brexit
 Laddbox för elbil kan bli standard för alla nya hem i Storbritannien
 Kraftig ökning av kopparstölder i England
Thailand


Facebook använder AI för att kartlägga Thailands vägar

Tyskland




Varför Berlins införande av bilfria zoner ser något annorlunda ut
Tysklands Gröna parti vill göra inrikesflyget obsolet genom satsningar på järnväg
Kommissionen godkänner Tysklands stöd till rening av dieselfordon i städer

USA
 USA:s städer gynnas av införande av trängselskatt, ökad tillgänglighet och möjlighet att
finansiera utveckling av gammal infrastruktur
 Bryter Los Angeles el scooter dataövervakning mot statens integritetslagar?

