1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
· Kommittédirektiv: Bättre förutsättningar och tillgång till och vidareutnytjande av öppna data och
offentlig digital information
· Departementsserien: Komplettering av Transportstyrelsens rapport analys och förslag till
genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) b) Kompletterande förslag till
betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)
· Rapporter: Riksrevisionens rapport om Klimatklivet b) Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö,
energi, transport och bostadspolitiken
· Uppdrag: Trafikverket får i uppdrag att verka för ett utökat och breddat stör till forskning och
innovation på sjöfartsområdet b) Begäran om förlängning av uppdrag till riksantikvarieämbetet om hur
kulturhistoriska värden integreras och tas till vara i plan och byggprocesser c) Länsstyrelserna får i
uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att
hantera vattenbrist c) DIGG får i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att
tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens
d) Lantmäteriet får i uppdrag att utreda budgetära kosekvenserna av myndigheters tillhandahållande
av värdefulla datamängder e) Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens
forskningspolitik f) Energimyndigheten får i uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande de
omarbetade förnybartdirektivet g) Uppdrag till Vinnova om förstudie inför programmet för ett digitalt
europa
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
· Lagrådsremisser: Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport b) Genomförande av EU:s direktiv om
arbete ombord på fiskefartyg
· Propositioner: Skyddsobjekt och obemannade farkoster
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
· Anslagen till länstransportplanerna måste öka skriver SKL i ett ställningstagande
· Tillsammans för ett säkrare transportsystem, Tomas Eneroth om att Sverige är värd för global
trafiksäkerhetskonferens

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
· Det är utsläppen vi ska jaga inte transporterna, Dagens Samhälle
· Skåne är på väg in i en ny era där där bilen inte längre är norm, följer bilskam efter flygskam?,
Sydsvenskan
· Transportsektorn måste skynda på omställningen till fossilfritt
· Körkortsregler krockar med klimatmålen, SvD
· Vi måste tala om internet för att samhället ska fungera, Computersweden
· Vi behöver personal även med självkörande fordon, Transportföretagen
· Dyrbar dröm om elektrifierade vägar, GP
· Satsa mer på negativa utsläpp, UNT
· Dags för magnettåg i Sverige, Dagens Arena
Från forskningen
· Stopp vid signaler hinder för cykeltrafik
· MTR huvudsponsor till KTH:s hyperloop projekt
· Billigare produktion av flytande biogas
· Forskare har förklarat den exploderande betongen
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Analys av prognoser för nya stambanor och jämförelse med internationella erfarenheter av
höghastighetståg
Tågen billigare och snabbare än flygen enligt ny studie
Elscootrar - är de säkra? Underlag från fyra nya studier
Den svenska marknaden för godstransporter på järnväg, en analys av dominerande ställning
Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar
Vädret som bortblåst vid transportanalyser
Ny rapport om förarbeteende
Shift2Rail studie stödjer fortsatt utveckling av vätgasdrivna tåg
Smart svetsning kan göra flyget mer hållbart
Äldre upplever goda transportmöjligheter
Nya möjligheter till medborgardialog med hjälp av digitaliseringen
Nya tekniska lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik
Elscootrar är de säkra? Fem studier ger ett dagsaktuellt läge
Billiga sensorer ksjuter upp dyrt brounderhåll

Systemnivån
·
·
·
·
·
·
·
·

Gatubelysning kan ge nya intäkter och bidra till smartare städer
Ny skrift från SKL; Förebygga suicid i fysisk miljö
Storskalig elektrifiering av transporter i Stockholm – går det?
Energimyndigheten: 100 % förnybar el är möjligt.
Energimyndighetens rapporter: Del 1 Vägen till 100 % förnybart elsystem och Del 2 Vägval, scenarier
och utmaningar
MSB:s Nationella risk och förmågebedömning
Datalabb ska mäta resultat i staten

Sjöfart
· Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna och Svensk Sjöfart har levererat en färdplan för fossilfri
konkurrenskraft.
· Blå Tillväxt har tillsammans skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående de regler
som försvårar för specialsjöfarten
· Stora miljövinster för StenaLine med hjälp av AI, batteridrift och minskning av engångsplast
· Globala handelsflottan har fördubblats senaste 13 åren
·
Spårtrafik
· SJ förbättrar tåganslutningar till kontinenten
· Tågen var punktligare 2013 än vad de var fem år senare 2018
· Tågbranschen når inte mål om färre förseningar
· Alstoms levererar utsläppsfria regionaltåg
· Konferens om innovativ godstrafik på järnväg
· Flygande självkörande bilar spås komma före helt självkörande bilar på väg
Luftfart
· Hur genomfördes världens mest miljövänliga flygning
· Flygbolagen satsar på hybrid och elflyg
· Rester från skogen är framtidens flygbränsle
· Vikande efterfrågan på flygresor förväntas fortsätta 2019
· Flygandet minskar- Umeå flygplats lägger utbyggnad på is
· Utbyggnaden av Arlanda kan bli större än förväntat
Väg
· Rapport: Därför kan bildäcken vara en okänd miljöbov

· Världens första trådlösa elväg för bussar och lastbilar byggs på Gotland
· Skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon

3. EU
Ministerrådet
· Den 9 maj 2019 träffades medlemsstaternas stats- och regeringschefer i Sibiu i Rumänien för att
diskutera EU:s politiska ambitioner och förbereda den strategiska agendan för de kommande fem
åren. Underlaget för mötet finns att läsa här: ”EU i maj 2019: för ett mer enat, starkare och mer
demokratiskt EU i en allt mer osäker omvärld”
· Utvecklingsministrarna har diskuterat Agenda 2030 och hur man kan ge ny kraft åt genomförandet av
Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. Diskussionen tjänar som
en förberedelse inför det politiska högnivåforumet om hållbar utveckling i juli 2019 och det toppmöte
om målen för hållbar utveckling som kommer att hållas den 24–25 september i anslutning till FN:s
generalförsamling.
· Allmänna rådet har hållit en riktlinjedebatt om den fleråriga budgetramen för 2021–2027, inriktad på
EU:s budget för yttre åtgärder, särskilt finansiering av utvecklingspolitiken och den europeiska
grannskapspolitiken.
· I slutet av maj träffade statsminister Stefan Löfven övriga stats- och regeringschefer från EU-länderna
för att inleda diskussionen om fördelningen av topposterna vid EU-institutionerna. De poster som ska
fördelas under hösten är ordförande för EU-kommissionen, ordförande för Europeiska rådet och EU:s
höga representant för utrikesfrågor. Senare i höst ska även chef för Europeiska centralbanken
tillsättas. Efter valet utser det nyvalda Europaparlamentet talman.
· Den europeiska rymdverksamhetens framtid och strategiska vägval inom forskning och innovation var
huvudfrågorna när EU-ländernas ministrar för rymd och forskning möttes.
Europeiska kommissionen (KOM)
· Kommissionen antar regler för kommersiella drönare
· Energiunionen: från vision till verklighet. Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen visar att
EU-kommissionen helt har förverkligat sin vision om en strategi för en energiunion som garanterar
tillgången till överkomlig, säker, konkurrenskraftig och hållbar energi för alla i EU
· Europeiska kommissionen utnämnt Eurocontrol som ansvarigt för flygtrafiknätets funktioner i det
gemensamma europeiska luftrummet från 2020 till 2029.
· För att förbereda sig på skogsbrandsriskerna i sommar lanserar EU-kommissionen den första flottan av
brandbekämpningsflygplan inom ramen för det nya rescEU-systemet för att hantera naturkatastrofer.
Från och med den 15 maj kommer ett nytt maxpris att gälla för alla internationella samtal och sms
inom EU. Därmed kommer konsumenter som ringer från sitt land till ett annat EU-land att betala högst
19 cent per minut (+ moms) och 6 cent per sms (+ moms).
· Mer om pristaket
· Ett ökat resande med flyg inom EU skapar problem i form av förseningar och ökade utsläpp av
klimatgaser. Mot denna bakgrund tillsatte kommissionen en expertgrupp med uppgift att lämna
förslag till åtgärder för att möta luftfartens problem. Expertgruppen har nu inkommit med tio förslag
hur luftfarten bör utvecklas.
· En rapport från den Europeiska revisionsrätten pekar på risken att utvecklingen av batterier främst
kommer ske i andra delar av världen än EU.

Europaparlamentet
· EU-valet 2019: Slutligt valresultat från Valmyndigheten
· I EU-valet den 23–26 maj utsåg väljarna i 28 EU-länder ett nytt Europaparlament med 751 ledamöter
för en mandatperiod på fem år. Vad händer nu när det nya Europaparlamentet har valts?
· Vem blir nästa ordförande i EU-kommissionen? Kandidater till posten som EU-kommissionens
ordförande deltog i en debatt live från Europaparlamentet i Bryssel den 15 maj.

·

Nya koldioxidutsläppstandarder för bilar

Övrigt
· Utvärdering visar att lagstiftning kring flygsäkerhet är på rätt väg
· Gemensam EU - Kna studie för att identifiera transportkorridorer
· Expertgrupp ger rekommendationer om hur EU:s luftfart kan utvecklas
· Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018
· Positiv lägesrapport om energiunionen

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
· Städer behöver bygga en datainfrastruktur för att hantera självkörande bilar
· Handelskriget mellan USA och Kina har skapat otuippade vinnare – Kinesiska logistikföretag
Sjöfart
· Globalt nödrop mot protektionism
· Framtiden kommer till kaj i Köpenhamn, sol och vinddriven
Spårtrafik
· Varför cybersäkerhet är så viktigt för järnvägsindustrin
Luftfart
· Bosch billiga lufttaxi
Väg
·
·
·
·

Större lastbilar håller utsläppen nere
Tre utmaningar som hindrar fordon att bli helt självkörande
Vad säger konsumenterna om att åka i självkörande bilar, ny studie
United Postal Service gör en pilot tillsammans med start-up företaget TUSIMPLE att med självkörande
lastbilar leverera post mellan flera stater
· Ford lägger till robotar till sin flotta av automatiserade fordon för att leverera paket
· Tysklands första elektriska motorväg tar betalt av fordonen medan de kör
Danmark

·
·
·

Regeringen och Dansk Folkeparti investerar 110 miljarder kronor i infrastruktur, då det snart är val I
Danmark kan detta komma att ändras
Antalet passagerare växer rekordsnabbt hos metrosällskapet I Köpenhamn undersöker ny linje till
hamnen
49 % tar cykeln till jobbet I Köpenhamn

Finland
· Vägbeläggningens skick kan nu granskas i ny app
· Ny informationstjänst för enskilda vägar har öppnats

Japan
· Japan testkör världens snabbaste tåg hastighet upp till 400 km/h
Kina
· Artificiell intelligens används för att välja ut forskare som granskar bidragsansökningar
· Två rekordsnabba prototyper av maglevtåg avtäckta i Kina

Storbritannien
· Londons kollektivtrafik dyrast i världen
USA
· San Fransisco klubbar igenom förbud mot ansiktsigenkänning

