1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Rapporter: Riksrevisionens uppföljningsrapport, granskningarna ger effekt både på kort och lång sikt b)
Klimatpolitiska rådets årsrapport c)
 SOU: Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöövervakning
 Uppdrag: a) Trafikverket får i uppdrag att genomföra informations och kunskapshöjande åtgärder inom
området omställning av transportsystemet till fossilfrihet b) Trafikverket får i uppdrag att genomföra
informations- och kunskapshöjande insatser inom områdena mobilitet som en tjänst respektive
Medborgare- och trafikantinformation för ökad säkerhet i vägtrafiken c) Skogsstyrelsen får i uppdrag
att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor d) Statskontoret ska kartlägga vissa myndigheter planer för lokalisering av
verksamhet
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg
b) Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
 Propositioner: a) Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon b) Skyddsobjekt och obemannade
farkoster
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Vårbudgeten på fem minuter
 Sverige ledande i energiomställning enligt utvärdering av internationella energibyrån IEA
 Obligatorisk introduktion för statsanställda
 Tillkännagivande från riksdagen. Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över
 Regeringen satsar på innovation och forskning inom sjöfarten
 Betänkande: Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
 Riksrevisionen granskar statens planering av höghastighetsjärnväg
I debatten – politik
 Snabba beslut krävs för att nå transporternas klimatmål, DN Debatt
 Regeringens nattåg fastnar på Öresundsbron, DN Ledare
 Kraftfull politik behövs för minskat bilåkande
 Slarva inte bort de bränslesystem vi redan har utvecklat

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Om kollektivtrafik på landsbygd. Ett alternativt kan vara att resenärer kan förbeställa eller prenumerera
på turer, Sydsvenskan
 Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling, DN
 Järnväg genom Göteborg kan knyta samman norra Europa med kontinenten
Från forskningen
 35 partners sluter avtal om gemensam forskning med SAFER fordons och trafiksäkerhetscentrum vid
Chalmers
 Barns färd i bil, NTF rapport
 Kommunens egen elbilspolicy påverkar invånarnas elbilsköp
 Ny simulator prövar trafikmiljö för fotgängare
 Nytt projekt; Livet utanför storstaden
 Deras teknik hindrar elcyklar från att välta
 Sopsaltmetoden är effektiv men förbättringar behövs
 Studie om incitamentsavtal i kollektivtrafiken väcker debatt






Danskt projekt ska utveckla autonomt och miljöriktigt fartyg
Nytt forskningscenter satsar på undervattensteknik
Smart styrning av trafikljusen minskar köerna
Livet utanför storstaden

Systemnivån












Megatrender och framtida scenarios inom transportsektorn
Rapport; Så bidrar kollektivtrafiken till ökad produktivietet tillväxt och sysselsättning
Nytt stöd från upphandlingsmyndigheten om säkerhetsskyddad upphandling
Geospatialteknik förbättrar förutsättningarna att transportera människor
Ett smartare Malmö gör det möjligt att koppla upp olika typer av sensorer
Indikatorer för fossiloberoende transporter från 2030-sekreteriatet. Bilpooler ökar kraftigt, elcyklar
kraftigt upp mm
2000-talets största krisberedskapsövning har startat
Ny studie: 70 % kan cykla till jobbet på under 30 minuter i Stockholmsregionen
Så kan Sverige lära sig av Kinas hållbara transporter
Antalet ddos attacker har tiodubblats i år

Sjöfart
 15-års gräns för vattenscootrar införs
 Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019 – 2023
 Sjöfarten överlämnar färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen
 Smart sjöfart kräver nya yrkesroller och regler
 Första eko-bonus projektet igång
Spårtrafik
 Socialdemokraterna stödjer Region Skåne i att skapa Nationellt utbildningscenter för tågteknik i
Hässleholm
Luftfart
 Första distansledda landningen på Linköping/Saab flygplats
 LFV skapar smartare flöden till flygplatserna
 Linbanan i Göteborg ser ut att få stanna på backen
Väg












Här är den dolda effekten av elbilsrevolutionen
Elbuss mäter stadens luftkvalitet
Kvinnor kör säkrare än män men 9 av 10 unga bilister anser att kvinnor kör sämre än män
Sparkcyklar ny utmaning för kommuner
Bråk om kommunikation till bilar 5G eller WiFi
70 % av invånarna i Stockholms Län kan cykla till jobbet på under 30 minuter
Gotland först med kontaktfri elväg
Så hanteras elscootrar i städer
Stockholm miljardsatsar på cykelsäkerhet
Fortsatt för höga hastigheter på gator i tätort
Nytt test med självkörande minibussar kan lösa parkeringsproblem i Göteborg

3. EU
Ministerrådet
 Det tjugoförsta bilaterala toppmötet mellan EU och Kina har ägt rum. Europeiska rådets ordförande
Donald Tusk och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker representerade EU.
Syftet med mötet var att stärka samarbetet mellan EU och Kina.
 Miljö och klimat på möte om EU:s jordbrukspolitik. EU-ländernas jordbruksministrar träffades den 15
april. De fortsatte då förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, GJP, efter 2020.
Diskussionerna handlade framför allt om miljö- och klimatfrågor med koppling till jordbrukspolitiken
 På ett extrainsatt toppmöte 10 april beslutade stats- och regeringscheferna att förlänga
Storbritanniens förhandlingsperiod. Landet har därmed till och med 31 oktober på sig att godkänna
utträdesavtalet.
 Brexit och EU:s långtidsbudget var två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren
träffade sina ministerkollegor tisdag 9 april, i Luxemburg. EU-ministrarna diskuterade också
rättsstatens principer i Polen och Ungern.

EU kommissionen (KOM)
 Kommissionen planer att driva WiFi som valfri teknik för anslutna bilar över 5G har orsakat
kontroverser. EU: s Kommissionär för transporter, Violeta Bulc menar att spara liv är den viktigaste
faktorn och WiFi är det enda bevisade alternativet.
 Färre människor dog på europeiska vägar förra året men mer ansträngningar behövs för att göra ett
stort steg framåt, enligt nya preliminära siffror om trafikolyckor för 2018 som offentliggjorts av
Europeiska kommissionen.
 Europeiska investeringsbanken och Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med att stödja
investeringar i trafiksäkerhet med särskild inriktning på vägar.
 EU ger 200 miljoner euro för hållbara och effektiva transporter och förenklar tillgången till finansiering
för transportprojekt. Europeiska kommissionen (EU) har tillsammans med Europeiska
investeringsbanken (EIB) lanserat det nya CEF Transport Blending Facility , som är ett innovativt
finansiellt instrument för att stödja projekt som bidrar till transportsektorns miljömässiga hållbarhet
och effektivitet i Europa.
 Europeiska kommissionen har antagit nya regler som intensifierar utbyggnaden av kooperativa
intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar.
 En autonom busstransport utvecklad av ett Horisont 2020 (EU:s forskningsprogram) transportprojekt
har testats i Bryssel.
 Kommissionen har publicerat årets upplaga av EU Transport Scoreboard som jämför
medlemsstaternas prestationer för 30 kategorier inom transportområdet. Sverige är bäst i klassen
med toppresultat för 15 kategorier.
 Revisorer granskar EU-stöd till rörlighet i städer. Revisorerna kommer att undersöka hur Europeiska
kommissionen och medlemsstaterna använder EU: s finansiering som är tillgänglig för att genomföra
deras mobilitetspolitik för städer och huruvida kommissionen ger effektivt stöd till medlemsstaterna.
 Europeiska kommissionen har gett priser till innovativ flygledning. Bland vinnarna finns initiativ för att
främja digitalisering av flygledning (ATM), flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänster som har
arbetat tillsammans för att förbättra förutsägbarheten och ett erkännande till de tusentals
kontrollanter, piloter och annan personal som håller passagerarna säkra

EU Parlamentet
 Den 3 april talade statsminister Stefan Löfven inför Europaparlamentets ledamöter. Talet handlade
bland annat om EU:s framtid, om trygghet och säkerhet, schyssta jobb samt vikten av att försvara det
öppna samhället .
 Parlamentariker godkände inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet, liksom flera insatser som
gynnar europeiska arbetstagares rättigheter och bekämpar social dumpning. Trots detta anser man att
stora ändringar fortfarande behöver göras.








Olika syn på frågan mellan parlamentsledamöterna gjorde att socialförsäkringsdirektivet, som syftar
till att driva mobila arbetstagares rättigheter, skjuts upp till nästa Europaparlament.
Säkerhetsfunktioner som intelligent farthållning och avancerade nödbromssystem ska installeras i nya
fordon från och med maj 2022.
Nya EU-regler för att skydda visselblåsare
Nya åtgärder för att stärka den europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex.
Nya arbetsformer: åtgärder för att stärka arbetstagarnas rättigheter i plattformsföretag som t.ex. Uber
eller Deliveroo.
Minska riskerna för EU:s banker och skydda skattebetalarna

Övrigt
 Färdplaner för transporter på väg, järnväg och vatten från kommissionens direktorat för Forskning och
Innovation
 Europeisk rättslig implementationsplan för automatiserade små bussar (skyttlar) i kollektivtrafik
 2018 år trafiksäkerhetsstatistik men vad finns bakom siffrorna?
 Europa riskerar att halka efter i batteriutvecklingen varna EU:s revisorer
 Kommissionen får högnivå rekommendationer om flygtrafikledningen i Europa
 Sverige ledande i energiomställning enligt utvärdering av Internationella energibyrån (IEA) . En
utvärdering av Sveriges energipolitik visar att Sverige är i framkant i arbetet med att ställa om till ett
energisystem med låga utsläpp. Rapporten visar också att det är viktigt att Sverige framöver fokuserar
på transportsektorn och industrins energianvändning för att nå uppsatta energi- och klimatmål
 På Europadagen den 9 maj firar hela Europa freden och sammanhållningen i Europa. Det är också ett
tillfälle för diskussion om EU:s framtid. Mer om firandet på Centralstationen, Stockholm och i
Europahuset, Stockholm

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Korridor med fri transitering Kina och Spanien redo för affärer
 Vem är egentligen förare? Är det lagligt att köra en bil bakom en datorskärm i Sverige som styr en bil i
Australien?
 McKinsey rapport; Trenderna som transformerar framtidens mobilitet
 McKinsey rapport; Hit går investeringarna i framtidens mobilitet
 McKinsey rapport; Automation inom logisitik, stora möjligheter och större osäkerhet
 Hur kan AI göra världen till en säkrare plats
 Bygg vägar, få geopolitiskt inflytande intressant om Kinas sdenväg
Sjöfart
 IMO vill stoppa fartyg som seglar under falsk flagga
 Isen smälter ger förutsättningar för ny containerterminal på norra Island
 EU direktiv: Avgift i hamn ska minska skräp i haven
 Sjöfartsorganisationer vill öka samarbetet
 Hamnarbetare effektivare än robotar
 Drönare ska sniffa efter svavel i Stora Bält
 ABB testar bränsleceller på färja

Spårtrafik
 Järnvägen kan inte hjälpa klimatet om man ska spela I uppförsbacke
 Varför Sverige vill återuppliva natttågen, CityLab
 Österrikiska ÖBB vill köra nattåg till Sverige
 Rail Cargo öppnade ny förbindelse mellan Xian och Budapest

 Bygger världens största batteridrivna spårfordon
 Nederländerna och Tyskland utvecklar autonom gränsöverskridande godsservice
 Ny rapport om Europas järnvägsmarknad
Luftfart
 Fortsatt neråt för flygfrakt i världen
 EU och Quatar sluter ”socialt” luftfartsavtal
Väg





IRU leder diskussioner om framtidens automatiserade vägtransporter
Nytt tyskt superbatteri ger 100 mils körning
Daimler menar att El lastbilar är en nyckel till noll utsläpp
Bråk om kommunikation ska 5G eller WiFi användas?

Danmark


Klartecken för elbussar I Köpenhamn

Irland
 Dublin har rekordstor andel som använder kollektivtrafik
Italien
 Italien ansluter sig till Kinas Belt and Road Initiative
Kina
 Kinesiska statens järnvägsbyggare förväntar sig en boom 2019
 Kina bygger dedicerad motorväg för autonoma fordon
Norge
 Hållbara resor ökar medan bilresor minskar i städerna
USA
 Fördubbling av användandet av delade mobilitetstjänster i USA senaste året

