1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: a) Tilläggsdirektiv till bilpoolsutredningen b)
 Departementsserien: a) Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om
nationella sparkrav för perioden 2021 – 2030 b) Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett
avtalslöst Brexit c) Ändring i krisberedskapsförordningen
 Rapporter: a) Rapport från Riksrevisionen; Många statliga myndigheter har föråldrade IT-system b)
 SOU: a) Med tillit kommer bättre resultat - Tillitsbaserad styrning och ledning i staten
 Utredningar:
 Uppdrag: Trafikanalys får i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa
klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss,
tåg, flyg eller färja b) Transportstyrelsen får i uppdrag att skapa ordning och reda avseende
elsparkcyklar. Uppdraget finns här c) Tillväxtverket får i uppdrag att analysera och föreslå
åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder. d) Transportstyrelsen
får i uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. e)
Trafikverket får i uppdrag att analysera länsstyrelsernas resursbehov vid
infrastrukturinvesteringar f) Uppdrag till marknadsinspektionen om kapacitetsbrist i elnäten g)
Trafikverket får i uppdrag att analysera Länsstyrelsernas resursbehov vid stora
infrastrukturinvesteringar h) Vinnova får i uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet
av digitala innovationshubbar i) Trafikverket får i uppdrag att säkerställa beredskapen för
vidmakthållande av statlig infrastruktur vid omfattande skogsbränder eller extrema
vädersituationer
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: En utvecklad översiktsplanering
 Propositioner: a) Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet b) Sänkt skatt på drivmedel c)
En utvecklad översiktsplanering d) Trängselskatt I Marieholmstunneln I Göteborg
Riksdagen
 Ja till elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
 Ja till ny lag om statistik på upphandlingsområdet

Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Möt Svante Axelsson nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”
 Regeringens linje för konventionen om biologisk mångfald
 Naturvårdsverket vill göra stödet till laddinfrastruktur mer tillgängligt, se förordningen i länken
 Regeringen har beslutat om ett statligt moln
I debatten – politik
 Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland
 Så behöver regeringen hjälpa industrin bli fossilfri till 2045, Svante Axelsson på DN Debatt
 Ökad jämställdhet och mångfald krävs för en tryggare byggbransch, Per Bolund

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Industrin: Nya transportnät bästa investeringen för Europa, Transportnytt
 Eldrift slår ut tusentals jobb I fordonsindustrin, DI
 Vi kan dela mycket mer – för hållbarhetens skull, Ny Teknik
 SJ: Snabbtågen billigare än vad kritikerna påstår, DI

Från forskningen
 EU-Projekt: Lastbilar elektrifieras med bränslecellsteknik
 Implementering av bilfria disktrikt
 Trafiksäkerhetstrender Road safety:s rapport 2019
 Forskning och utbildning i ny tågsimulator vid VTI
 Rapport från KTH om höghastighetsbanor
 Operation rädda vildbiet – men hur?
 Autobromssystem missar ofta
 IVA rapport; Resurseffektivitet inom livsmedelstransporter
 FOI söker ny kunskap för det civila försvaret
 Regional CO2 skatt på sjöfart fungerar det?
 Stress och chaufförers attityd hindrar funktionsnedsatta från att resa kollektivt
Systemnivån
















Stora trafikinvesteringar i kommunsektorn (tyvärr last artikel)
Sverige på väg att missa klimat och miljömål visar rapport från SCB
Myndigheter jobbar allt mer med innovation
Rapport från Tillväxtverket - Utvärdering av hållbar stadsutveckling i regionalfonden
Digitaliseringens utmaning - Kriminella som fjärrstyr byggkranar
Rapport; Delad mobilitet i Norden; utmaningar och möjliga lösningar
Hacking av kritisk infrastruktur med dödlig utgång – och hur stoppar vi det?
Tror på standard för säkrare affärer
Ny rapport: Försäkringskassan är bra på statlig IT-drift
Rapport; Stockholms transportsystem 45 punkter för bättre trafik
Sverige efter de bästa på digitalisering
Rapport; Stadskvaliteter i Skåne
Ny energi- och klimatstrategi i Gävleborg – Vi mäste bli bättre på tre saker inom
transportsektorn
Trafikverket rekordhöjer pris på koldioxidutsläpp
Ökade utsläpp av växthusgaser andra kvartalet 2019

Sjöfart
 Snart kräver Göteborgs hamn tullklart från Storbritannien
 Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten
 Stockholms Hamn har blivit nominerad till Europeiska Hamnorganisationens pris för bästa media
kampanj
Spårtrafik
 Transportstyrelsens årliga säkerhetsrapport visar att det är hög säkerhet i Svenska spår
 Nya tunnelbanan försenas och fördyras
Luftfart
 Rapport från Trafikanalys; Flygplatser i fokus – om regional flygplatsers betydelse
 Karolinska Institutet och SOS alarm testar drönartransporter för akutmedicin i
Göteborgsområdet
Väg










Göteborg får Sveriges första logistikcenter för elfraktcyklar
De kapar 11 % av transporterna vid bygget av Västlänken
Digital succé med körkort i Norge – men Sverige har en annan plan
Cykelbanor i Stockholm blev upp till 10 gånger dyrare
Elcyklar ersätter helicopter och terrängfordon
Säkerhetshöjande algoritm för självkörande fordon ger lilla polhemspriset
Volvo satsar på autonoma godstransporter
Transportarbetaren: Lavinartad ökning av tredjelandschaufförer
Rapport: Planera för attraktiv parkering

3. EU
Ministerrådet
 Skillnaderna mellan medlemsländernas syn på hur EU:s budget ska se ut under de kommande
sju åren är alltjämt stora. Sverige lobbar tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Danmark
och Österrike för att hålla nere budgettaket till högst en procent av bruttonationalinkomsten
BNI.
 EU-ländernas stats- och regeringschefer har formellt godkänt franska Christine Lagarde som
nästa chef för Europeiska centralbanken. Hon ersätter italienaren Mario Draghi den 1
november med en mandatperiod på åtta år.
 På mötet i EU:s råd för sysselsättning och sociala frågor i Luxemburg diskuterade
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen EU:s arbete mot diskriminering med sina kollegor från
EU:s medlemsländer. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark diskuterade matchning på
arbetsmarknaden med EU-kollegorna.
 Det blir förbjudet med riktat torskfiske i östra Östersjön under 2020 och möjligheterna till att
fiska torsk i västra delen ska minska kraftigt. Det enades EU:s fiske- och jordbruksministrar
om.
 Penningtvätt, EU:s användning av 2018 års budget och en effektivare utvecklingsfinansiering
stod på dagordningen när finansminister Magdalena Andersson mötte sina EU-kollegor.
Europeiska kommissionen (KOM)
 EU-domstolens generaladvokat menar att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU-rätt när de
vägrade ta emot flyktingar. EU-juristen menar att de tre ländernas vägran är ett farligt första
steg mot en kollaps av samhällen styrda av rättsstatens principer.
 I en rankning om offentliga tjänster online från EU-kommissionen av 36 europeiska länder
ligger Sverige på elfte plats. För att klättra behöver vi ett effektivare och säkrare
informationsutbyte, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, enligt Publikt.
 Den 31 oktober skulle den nuvarande EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker enligt
tidsplanen göra sin sista arbetsdag. Men eftersom nästa kommission ännu inte är fulltalig
fortsätter Junckerkommissionen sitt mandat under minst en månad till. Den väntas dock inte
ta några skarpa beslut under övergångsperioden.
 EU-domstolen ger kommissionen rätt mot Europeiska offentliganställdas fackliga federation.
Kommissionen är inte tvingad att lägga fram ett avtal mellan arbetsgivare och fack som ett EUdirektiv vilket ofta är brukligt. Därmed införs inga minimiregler i EU om information och
konsultation för anställda inom statlig sektor.
 Thierry Breton har nominerats av president Emmanuel Macron till nya franska
kommissionärskandidat efter att den förra, Sylvie Goulard, underkänts av EU-parlamentet.
Breton är för närvarande chef för IT-företaget Atos och har tidigare bland annat varit
finansminister under den konservative presidenten Jacques Chirac.
 Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har lanserat en
"European Drone Investment - Advisory Platform" för att stödja innovation och investeringar i
drönare. Initiativet syftar till att förbättra tillgången till EU-stöd på detta område och att
utveckla en bättre förståelse för marknaden för att förbättra investeringarna efter 2021.
 Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) bygger på insikten om att trafikplanering hänger ihop
med den övriga stadsplaneringen. SUMP syftar till att flytta planeringens fokus från trafik till
människor och deras livskvalitet samt behov av tillgänglighet. De nya riktlinjerna bygger på
erfarenheter utifrån de första riktlinjerna som kom 2013. Dessutom ska de nya riktlinjerna
möta de framtida förändrade urbana rörelsemönstren till följd av ny teknik, nya
mobilitetstjänster och förändrade attityder.
 Trafiksäkerhetsutbyte: Tolv EU-länder samarbetar för att ta itu med utmaningar, inklusive
fortkörning, infrastruktursäkerhet och förbättring av fotgängare och cyklister.
 Dansk kommissionär vill driva på för digitalskatt. Margrethe Vestager vill driva genom en skatt
på IT-jättar som Facebook och Google. Som unionens konkurrensdomare kommer hon även i
framtiden att vaka över att storföretag betalar skatt och inte missbrukar sin marknadsställning.
 Så kan trafikslagsövergripande transporter underlättas. Två rapporter från KOM

Europaparlamentet
 Europaparlamentets transportutskott avvisar skrotning av mobilitetspaket
 Nu är 23 av 27 kandidater till kommissionärer godkända av Europaparlamentet. Frankrike,
Ungern och Rumänien måste ta fram nya kandidater. Sveriges kandidat Ylva Johansson blev
godkänd efter att ha svarat på ett antal frågor skriftligen.
Då Englands datum för utträde förlängts måste även England utse en kandidat till
kommissionär.
 Med röstsiffrorna 533 mot 67 och 100 nedlagda stoppade EU-parlamentet EU-kommissionens
förslag om att ändra bedömningen av bekämpningsmedel som skadar bin. Parlamentet anser
att förslaget bryter mot EU:s regelverk och inte erbjuder tillräckligt skydd för bins hälsa.
 Jean Claude Junker har presenterat vad hans kommission åstadkommit under de fem år de
verkat vid makten. Inför presentationen hade Parlamentets utredningsservice (EPRS |
European Parliamentary Research Service) gjort en sammanfattning
 EU:s budget för 2020:en förstärkning av klimatåtgärderna. Parlamentet vill se en ökning med
omkring 2,7 miljarder euro jämfört med EU-kommissionens budgetförslag.
 Europaparlamentets transportutskott avvisar skortning av mobilitetspaket
Övrigt
 117 miljarder euro satsar på 39 utvalda Ten-t projekt, se projekten här
 EU-minister Hans Dahlgren in till ett EU-forum i Stockholm riktat till de 77 aktörer som ingått
så kallade EU-handslag. Arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget
kring EU-relaterade frågor i Sverige följdes upp och det blev också paneldebatt,
gruppdiskussioner och inspirationsbesök från Frankrike.
 Sverige var det enda landet i EU där den främsta anledning till att man inte valde att rösta i
EU-valet är bristen på kunskap om EU. Detta enligt en opinionsundersökning som nyligen
släpptes av EU-parlamentet.
 Finländska ordförandeskapet önskar uppdatera energidirektivet

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner, Malmö lyfts flera gånger fram som
gott exempel
 Batteridrift i oväntade fordon och farkoster
 12 medlemsstater går samman för att utveckla trafiksäkerhetsarbetet.
 Hamburg siktar norrut I väntan på Fehmarn Belt bron
 Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd från näringslivet
Sjöfart
 Världens största katamaran för bil och passagerartrafik beställd till Bornholmstrafiken
Spårtrafik
 Kina påbörjar planeringen för Maglevtåg som ska Klara 1000 km i timmen
 Kina moderniserar europeisk järnvägsförbindelse
Luftfart
 Världens starkaste silver trotsar sin teoretiska gräns, kan ge lättare flygplan
 Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel
 Miami Flygplats sparar tid låter robotar hantera bagaget
 Drönare i transportsystemet, acceptans och integration
 Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel
Väg
 Testet avslöjar, autobroms inte bra på att undvika fotgängare
 Säkrare busstrafik med artificiell intelligens ska prövas i London






Rapport om tillit till automatiserade fordon från KPMG
Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar
Rapport; Självkörande bilar kan skapa trafikkaos dygnet runt
Bensinjättens idé för att snabba på elbilsladdningen, vill införa ny typ av batterikylning

Finland
 Finland inför vinterhastigheter från och med 29/10
Nederländerna
 Nederländerna satsar på bivänliga busshållplatser
Indien
 Indien använder hundratals drönare för att kartlägga landet på hög detaljnivå
 New Delhi erbjuder fria bustransporter för kvinnor
Singapore
 Siemens Mobility ska skapa en digital tvilling av ledningssystemet i Singapores tunnelbana
 Västra Singapore blir testarena, 1000 km väg öppnas
Storbritannien
 Tidigarelagda tester med stor buss i Skottland
 Förslag; Elbilar för gröna registreringsskyltar
Spanien


Test av innovationer i Madrid – Hur betala för en resa?

Sydkorea


Sydkorea storsatsar på framtida transporter inklusive eldrivna självkörande och flygande fordon

Tyskland


Tyskland godkänner inte förslag om hastighetsbegränsning om 130 km/h på motorvägar

USA
 Ett experiment med mikromobilitet från staden Philadelphia ska få medborgaren att lämna bilen
 Geofencing ska användas i San Fransisco som ett sätt att möta gröna zoner för minskning av
emissioner

