1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Säker och kostnadseffektiv IT-drift för den offenbtliga förvaltningen
 Departementsserien: Sänkt skatt på drivmedel
 Rapporter: a) Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 b) Fördjupad måluppföljning hälsa
och livsmiljö, delrapport c) Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer d)
Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – kunskap om regional förutsättningar för tillväxt
 SOU:
 Utredningar:
 Uppdrag: a) Trafikverket får i uppdrag att samordna det fransk - svenska strategiska partnerskapet
avseende elvägar b) Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det
systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen c) Uppdrag till MSB
att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig
sector d) SGI får I uppdrag att genomföra utbildnings och utvecklingsinsatser avseende
systemet geokalkyl e) Transportstyrelsen får i uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid
förarprov och illegal utbildningsverksamhet
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser:
 Propositioner: a) En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om
regionindelning b) Transportstyrelsen får i uppdrag om miljöstyrande start- och
landningsavgifter c) Transorportstyrelsen får i uppdrag att utreda vissa säkerhetshöjande
åtgärder, för att höja trafiksäkerheten i vid vägbyggen
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av laddinfrastruktur längs större vägar
 Särskilda satsningar i höstbudgeten inom infrastrukturdepartementets politikområden
 Handlingsplan för open government partnership
 Förslag för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte
 Digitaliseringsrådet: Fyra centrala utmaningar för Sveriges digitalisering summeras I en
lägesbild för digital ledning
 Mattias Viklund ny generaldirektör för Trafikanalys
 Staten ska ha egna molntjänster – finns stora vinster. Se uppdrag under kommitédirektiv
I debatten – politik
 De här lagarna behövs för att få ordning på elsparkcyklarna, DN Debatt
 Så stärker vi cybersäkerheten i Sverige, SvD Mikael Damberg, Peter Hultqvist och Per Bolund

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Scania och Volvo bygg elvägar nu, DI
 Debatten om snabba tåg måste bli mer teknikneutral, Ny Teknik
 Låt E4:an bli den första storskaliga elvägen, Transportnytt
 Sluta hata elsparkcykeln, den är här för att stanna, DN Debatt
 Sjöfartens konkurrenskraft minskar på grund av Sjöfartsverkets underfinansiering, Sv. Sjöfart
 Så öppnas vägen mot mer hållbar sjöfart, Sv. Sjöfart
 Fler kvinnor till transportsektorn, Sv. Sjöfart
 Cyklister ska ha minst lika mycket i avdrag som bilister, Dagens Samhälle
 Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen, Alltinget
Från forskningen
 Uber och Lyft bidrar till ökade utsläpp och underminerar kollektivtrafiken















Hur Horizon Europe kan leverera noll utsläpp inom transportsektorn
Försök med ny metod för nykterhetskontroller utvärderad
Fossilfri bensin – är biobränsle bilens framtid?
Livscykelbedömning av bussar som drivs med el, vegetabilisk olja eller diesel
Portabla vägar och flygfält, en litteraturöversikt
Digitalt stöd kan vara en hjälp I körkortsutbildningen
Mobility as a Service (MaaS) i landsbygdssammanhang
Studie ska lära AI hur trafikanter beter sig
Ny kartläggning visar Sveriges styrkor inom miljöteknikexport
Stor europeisk studie visar hur städer kan få folk att gå
Självkörande drönare navigerar i bergrum
Möjligt minska allvarliga cykelolyckor
Forskning kring smartare och säkrare navigering

Systemnivån











Rapport: Nya fossilsubventioner hotar EU:s klimatmål
Bilförsäkringsbolagens forskningscenter Thatcham research släpper riktlinjer för självkörande
bilar
Därför satsar Finland mer än Sverige på cirkulär ekonomi
Ny stadsdel vid Bromma flygplats formas digital
Geofencing – en säkrare infrastruktur
IVL – Det är vi som övervakar utsläppen
Samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav
Stockholm har antagit en regional klimatfärdplan där senast 2045 regionen ska vara
klimatneutral
Ny godsstrategi i Stockholms regionen
Vad har fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt. Rapport från
Trafikanalys

Sjöfart
 Förlängd ECO-bonus för sjöfarten
 Lantmäteriets positioneringstjänster del av projekt för säkrare och mer effektiv sjöfart
 Transportsstyrelsen undersöker om tung godstrafik kan gå via innerskärgården
 Lantmäteriets positioneringstjänster del av projekt för säkrare och mer effektiv sjöfart
 Automont transportsystem utvecklas i Helsingborg
Spårtrafik
 Klart: Flixtrain startar i Sverige
 Biologisk mångfald på spåren
 Bättre tågtrafik till europa från nästa år
Luftfart
 SAS flyttar långdistansflyg från Stockholm till Köpenhamn
 Framtidens flyg testas i Örsnköldsvik
 Rise leder nordisk satsning på elflyg
Väg
 Elsparkcyklarna minskar cykelstölderna
 Elcykel med lastkapacitet på 2,5 kubikmeter
 Allt färre på moped använder hjälm
 Staten bör ta större ansvar för belysning på statlig väg enligt SKL
 Trygghetskameror på bussar får inte användas
 Last mile – Hur kan fordonen se ut?
 Rapport: Elsparkcyklar gör liten klimatnytta
 Oron för batteriernas miljöpåverkan viktigaste skälet till att man väljer bort elbilen
 Vätgas och bränsleceller notiser med focus på lastbilar

3. EU
Ministerrådet
 Rättsstatens principer och en utfrågning av Ungern var två dagordningspunkter på agendan
när Hans Dahlgren träffade sina EU ministerkollegor i Bryssel. EU-ministrarna behandlade
också EU:s långtidsbudget och förberedde nästa möte i Europeiska rådet.
 EU:s energiministrar har bland annat diskuterat medlemsstaternas nationella klimat- och
energiplaner som ska bidra till att EU når de gemensamma energi- och klimatmålen till 2030.
Medlemsstaterna presenterade även goda exempel på arbetet att nå klimatneutralitet.
 Forskningsministrar diskuterar hållbar tillväxt. På vilka sätt ska forskning och innovation
bidra till en hållbar tillväxt inom EU? Regeringen anser att forskning och innovation har en
central roll för att driva utvecklingen mot en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
tillväxt.
 Klimatomställning i transportsektorn på EU:s transportministermöte, hur transportsektorn
kan bidra till att nå målen i EU:s långsiktiga klimatstrategi?
Europiska kommissionen (KOM)
 Europakommissionen har publicerat två rapporter om multimodala persontransporter
 Initiativet WiFi4EU ska ge gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker,
torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museer i hela EU. Kommunerna kan
ansöka om checkar värda 15 000 euro för att installera wifi-nät på offentliga platser där det
inte redan finns gratis wifi.
 Av 27 föreslagna kommissionärer är 13 kvinnor, den slutliga listan blir klar efter förhör och
godkännande av Europaparlamentet i början av oktober.
 EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olaf, hittade flest fall av fiffel med EU-pengar i Ungern.
 Europeiska revisionsrätten har granskat dessa samråd och drar i en rapport slutsatsen att
kommissionen måste försöka öka insatserna för att nå ut till fler i sina samråd
 Fonden för ett sammanlänkat Europa har funnits i fem år och stödjer investeringar inom
transport-, energi- och digitaliseringsområdet. Sverige har tagit emot nära 350 miljoner Euro i
stöd för utveckling av transportsystemet
 Vad händer egentligen om det blir en avtalslös brexit? Kommissionen har tagit fram faktablad
om konsekvenserna av brexit på en rad olika politikområden.
 Europeisk rundabordskonferens om trafiksäkerhet: Kommissionen och europeiska städer ger
trafiksäkerhetsorganisationerna löften om att göra trafiken säkrare
 Kommissionen har publicerat två rapporter om hur trafikslagsövergripande persontransporter
underlättas

Europaparlamentet
 Känner du igen de nya ledamöterna till Europaparlamentet? Här finns de svenska
presenterade.
 När det förra EU-parlamentets mandatperiod löpte ut i april i år låg 168 lagstiftningsakter
kvar på bordet – frågor där man inte hunnit längre, eller där förhandlingspositionerna helt
enkelt låsts fast.
 EU-parlamentets transportutskott har avvisat ett förslag om att nya EU-villkor för
lastbilschaufförer ska tas om från början.
 Socialdemokraten Johan Danielsson har valts till samordnare för den socialdemokratiska
partigruppen S&D i EU-parlamentets transportutskott. I uppdraget ingår bland annat att
representera gruppen, som är parlamentets näst största, i förhandlingar med de andra
partigrupperna i EU-parlamentet.
 EU-parlamentets rättsliga utskott har meddelat att kandidaterna att bli EU-kommissionärer för
Rumänien och Ungern, Rovana Plumb och Ungerns László Trócsányi, på grund av
intressekonflikter inte kan delta i veckans utfrågningar och därmed stoppas från att kunna få
uppdraget.
 Istanbulkonventionen, som bland andra Sverige och 20 andra EU-länder har antagit, vill
motverka våld mot kvinnor. Europaparlamentets största partigrupp, EPP, har nu gett

moderaten Arba Kokalari uppdraget att föra gruppens talan i arbetet med att få de återstående
EU-länderna att ratificera och implementera konventionen.
Övrigt
 Vad har fonden för ett sammanlänkat europa åstadkommit så här långt
 Nu startar slutförhandlingarna om vägpaktetet

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Kinas ”One Belt one Road” initaitiv kan leda till ökning med 3 grader enligt rapport
 5g kommer att förändra världen, men vem kommer att hålla den säker?
 Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa
 IPCC:s klimatrapport i sex punkter
 Gartners hypekurva 2019
 Rapport; Attacker mot uppkopplade produkter kommer att öka
 FN publicerar nytt ramverk för självkörande bilar där säkerheten sätts i centrum
Sjöfart
 Nytt IT verktyg ska göra det lättare att välja klimatsmarta rutter och fartyg
 Fjärrstyrda fartyg skall släcka bränder i hamnar
 Kryssningsrederierna satsar på miljön
Spårtrafik
 Höghastighetståg – skall världen följa Kina?
Luftfart
 Självflygande med passagerare genomfört i Kina
Väg







Elmotorcyklar - vad är på gång? Hur ser de tut I världen?
Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare
Så identifierar Ford olycksdrabbade vägsträckor
Prognoser om försäljning av lastbilar med alternative bränslen – en litteraturstudie
Självkörande elsparkcykel
Världens första "FUV" eltrehjuling lanserad

Danmark



Danmarks fyra största städer vill förbjuda gamla dieselbilar
Ny maritim branschförening beslutad

Finland
 Världens första löstagbara isbrytarbog sjösatt
Frankrike
 Solcellsvägen – ett franskt fiasko
 Hur Paris hoppas kunna skapa en elcykel boom

Norge
 Infrastrukturåtgärder i norska städer ökade cyklingen med 32 %
Storbritannien
 Ny färdplan för automatiserade och uppkopplade fordon i Storbritannien
 London planerar för hastighetsbegränsning om 30 km i centrala delar.
 London hade en blifri dag varför inte göra det permanent? Erfarenheter från London, Mexico City och
Oslo
Tyskland



Tysklands nya klimatpaket officiellt med elbilsrabatter och högre bensinpris
Berlin lanserar världens största MaaS lösning

USA
 Idag öppnar smarta staden I USA

