1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Rapporter: Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster
och system b) Korttidsprognoser för vägfordonsflottan c) En förvaltningsgemensam tjänst för earkiv, Slutrapport
 SOU: Moderna tillståndsprocesser för elnät b) Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare
förfarande c) Skattelättnad för arbetsresor d) Förbättrat skydd för totalförsvaret
 Uppdrag: : a) Naturvårdsverket får i uppdrag att analysera genomförande av tillståndsfrågor i det
omarbetade förnybarhetsdirektivet b) Energimyndigheten får i uppdrag att utreda vissa
genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet c) Trafikverket får i uppdrag att
verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet d) Boverket får i
uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande
av byggnader e) Trafikverket får i uppdrag att bereda och utbetala stöd till ägare av icke statliga
flygplatser i Norrland f) Trafikanalys får I uppdrag att analysera de transporter som generas av
e-handeln g) Transportstyrelsen får i uppdrag att se över säkerheten för gasbussar
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
 Skrivelser: Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Riksrevisionen granskar styrmedel för ökad andel miljöbilar
I debatten – politik
 Sverige tar täten för omställning till ett fossilfritt Europa 2050

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 En tunnel under Öresund säkrar järnvägen, Dagens Samhälle
 Regeringen måste ingripa mot SJ:s dominans, Dagens Samhälle
 Dubblat besninpris krävs för att nå riksdagens klimatmål, DN Debatt
 Bonus Malus orättvist för lätta lastbilar, Transportföretagen
 Svensk Sjöfart i i Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning
 Hur ska skattemässiga förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre? Svensk Sjöfart
 Sektorsövergripande mål nödvändiga för att nå klimatmålen, Aktuell Hållbarhet
 Svensk Sjöfart; Sänk sjöfartsavgifterna, DI
 Klimatutmaningen kräver et systemskifte, DN
 1700 årsarbetare saknas I järnvägen, Järnvägsnyheter
 Bygg ny infrastruktur Björn Rosengren om “bakåtsträvarnas gyllen rike”, DI
 Tunnelbana till Danmark bättre än höghastighetståg, DI
 Slå ihop Statens datacenter för klimatets skull, DI
 Kräver ny flygtrafik, Upphandling 24
 Offensiv klimatpolitik riskerar slå mot landsbygden
Från forskningen
 Sverige framgångsrikt i att få medel från Horisont 2020
 Erfarenheter från kollektivtrafikutbyggnad i mindre städer, de som beslutar har ingen egen erfarenhet
av kollektivtrafik. Rapport från K2
 Kollektivtrafik storstadens skugga, K2
 Extremtorkan – En varning för vad som skall komma








Planering för att gå och cykla i en framtid med självkörande bilar
Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade
EU projektet Cares innebär 35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga
utsläpp
Teknikval mot koldioxidutsläpp kan ha politiska skäl
OECD rapport: HCT säker och hållbar vägfrakt
Nya forskningsprojekt om hållbara transporter och städer

Systemnivån




















Gamla system hämmar digitalisering inom offentlig sector
Transportstyrelsen kräver Trafikverket på miljonvite för arbete i spar
Nytt reseavdrag kan ge svar till bensinupproret
Svenska innovationer i top inom självkörande teknik, digitalisering, förändringsarbete,
innovation och verksamhetsutveckling, rapport från PRV
Nu ska statens anställda få eget e-tjänste leg
Standard för geodata allt viktigare, Svensk leder processen
Rapport från Fores: Att bygga rätt infrastruktur
Rapport från IVA: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen
SNS rapport Satsa på förtätning av arbetsmarknader
SGI föreslår en klimatdatabas som kan förbättra kunskapen om grundläggningens
klimatpåverkan
Sifo; Högt förtroende för myndigheter
IT-säkerheten bör hanteras av AI inte människor
Rapport; Städer under vatten och kortare vintrar 2100
Rapport: Herlhetsgrepp om robusthet och tillförlitlighet en förutsättning för digitalisering
Det hållbara resandet fortsätter att öka I Västra Götaland
Göteborg först med skyfallsplan
Rapport från Naturvårdsverket; Fördjupad utvärdering av klimatmålen 2019
Ny skrift från SKL om peaktider I kollektivtrafiken
Transportföretagen lanserar vägfakta.se

Sjöfart
 Nytt samarbete mellan Svenska och Finska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö och klimatmål
 Över 18 miljarder investeras I Svenska hamnar
 Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten enligt IVL
 Rapport från Trafikanalys om den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation
 Svensk Sjöfart skriver på för en arbetsmiljö i världsklass
 Helsingborgs hamn funktionsupphandlar för att få mer nytänk

Spårtrafik
 Ny teknik ska upptäcka exceptionellt beteende på järnvägen
 Sjöfartssektorn kraftsamlar 62 förslag ska stärka svensk sjöfart
 Årsrapport från internationella redarföreningen

Luftfart
Väg
 NTF rapport: Trafikregler i vanliga migrantländer
 Allt fler begagnade bilar exporteras – priserna stiger
 Större uppmärksamhetskrav på cyclist än bilist
 Svårt att hitta personal till maskinförarjobb





McKinsey skriver om mikromobilitet
Gordons samlastning halverade körsträckan
Vätgaslastbilen Nikola ska slå diesellastbilar i alla kategorier

3. EU

Ministerrådet
 Finland tar över ordförandeskapet den 1 juli efter Rumänien. Temat för ordförandeskapet är
”Sustainable Europe – Sustainable Future”
 En ny strategisk agenda 2019–2024. Under de kommande fem åren kan och kommer EU att stärka sin
roll i denna föränderliga miljö. Strategin är avsedd att vägleda institutionernas arbete under de
kommande fem åren och är inriktad på fyra huvudsakliga prioriteringar: Skydda medborgarna och
friheterna, Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas. Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och
socialt Europa. Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang
 Toppmötet enades om toppjobb. Efter tre dagars förhandlande enades EU-ländernas stats- och
regeringschefer på tisdagen om kandidaterna till fyra toppjobb i unionen. De fyra är: EUkommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, tysk kristdemokratisk försvarsminister. Europeiska
rådets ordförande Charles Michel, belgisk liberal premiärminister. EU:s utrikesrepresentant Josep
Borrell, spansk socialdemokratisk utrikesminister. Ordförande i ECB, Christine Lagarde, fransk
konservativ IMF-chef.
 Lastbilar på Europas vägar kommer att vara renare från år 2025. Rådet har antagit Europas första CO2utsläppsnormer för lastbilar och andra tunga fordon. Enligt de nya reglerna kommer tillverkarna att
minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar i genomsnitt med 15% från 2025 och med 30% från 2030
jämfört med 2019s nivåer.
 Den 6 juni träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth sina EU-kollegor i Luxemburg för möte i
transportrådet. Ministrarna tog beslut om en allmän inriktning när det gäller elektronisk
godstransportinformation.
 Rådet antog nya regler om upphandling av rena fordon om koldioxidkrav för tunga fordon och om
minskad byråkrati för sjöfarten
Europakommissionen (KOM)
 Två nuvarande Kommissionärer har blivit invalda i Europaparlamentet, EU-kommissionärerna
Andrus Ansip, Estland, och Corina Crețu, Rumänien och därmed avgått som kommissionärer.
Ordförande Jean Claude Junker har beslutat att inte tillsätta nya kommissionärer för den tid
som är kvar.
 EU-kommissionen underkänner svensk skogsklimatlinje. Sveriges modell att bedöma den
framtida kolsänkan i skog- och markbruket håller inte måttet. Nu väntar förhandlingar under
hösten och eventuell domstolsstrid
Bratislava i Slovakien blir platsen för EU:s nya arbetsmarknadsbyrå. European Labour
Authority på engelska, ELA – får främst stödfunktioner för att underlätta fri rörlighet för
arbetskraft mellan EU-länder. Myndigheten får en viktig roll för att hjälpa företag att göra rätt
när de driver verksamhet över gränserna mellan EU-länder.
 Sedan den 15 juni i år måste lastbilar och bussar registrerade i EU för första gången ha en
smart digital färdskrivare installerad. De nya funktionerna kommer att förbättra kraftigt
genomförandet av EU: s regler om kör- och vilotider, vilka lastbils- och bussförare måste
respektera.
 Europeiska kommissionen fastställer nästa steg mot "Vision Zero" inklusive viktiga
resultatindikatorer.
 En ny studie visar hur man bedömer "gröna" investeringar i järnvägssektorn.
 Från och med den 16 juni 2019 har den Europeiska byrån för järnvägar (ERA) ansvar för
förenklade godkännandeprocesser och certifieringsprocesser i Europa. ERA kommer ha ansvar
för fordonsgodkännande, säkerhetscertifiering och ERTMS-godkännande på banan.
 Sverige toppar listan när EU-ländernas innovationsförmåga jämförs. De mest innovativa
regionerna i EU är Helsingfors-Nyland, följd av Stockholm och Köpenhamn. EU:s
innovationsresultat har förbättrats de senaste fyra åren. För första gången någonsin är EU:s













resultat bättre än USA:s. EU fortsätter dock att förlora viss mark till Japan och Sydkorea,
medan Kina närmar sig snabbt.
EU:s medlemsländer ska utveckla nationella planer som täcker Energiunionens fem
dimensioner. Planerna ska granskas av EU-kommissionen som sedan kommer att övervaka hur
planerna efterlevs.
I början av juni lanserades en europeisk webbportal, Rail Facilities Portal, med kartor över och
information om anläggningar för järnvägsrelaterade tjänster. Syftet är att ge möjlighet till mer
effektiv planering av framförallt gränsöverskridande godstransporter med tåg.
Kommissionen har lämnat årets rekommendationer, inklusive råd om investeringar på
transportområdet. Sverige uppmanas att upprätthålla den höga investeringstakten på
infrastrukturområdet, och att fortsätta satsa på bl.a. överflyttning av gods från väg till järnvä
EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och den privata investeringsfonden
Breakthrough Energy Ventures (med Bill Gates som ordförande) har tillsammans etablerat en
ny fond för att stödja europeiska investeringar i ny, ren energiteknik. Fonden omfattar 100
miljoner euro och ska investera i fem sektorer där ”ansträngningar är avgörande för att
bekämpa klimatförändringarna”: elektricitet, transporter, jordbruk, tillverkning och
byggnader. Från och med den andra halvan av 2019 kommer länder att kunna ansöka om
pengar från fonden.
Kommissionen planerar ny lagstiftning för att göra Europa till en global ledare när det gäller att
tillverka och använda hållbara batterier. Målet är att främja tillväxten av högpresterande
battericeller och batterimoduler med minsta möjliga miljöpåverkan. Fram till den 8 augusti
finns det nu möjlighet för företag, organisationer och allmänhet att lämna synpunkter i frågan.
Kommissionen har publicerat en rapport, utförd av konsultbolaget CE Delft, om internalisering
av transportsystemets externa effekter. Studien undersöker i vilken grad principerna om
”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” är implementerade i EU:s medlemsländer och
andra avancerade ekonomier.
Kommissionen antar regler för driftskompatibilitet, tillgänglighet och minskat buller inom järnvägen
Kommissionen antar regler om drift av drönare

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)..
 Parlamentet slår fast utskottens storlek och sammansättning 20 svenska ledamöter tar plats i
Europaparlamentet och första sessionen hålls i Strasbourg den 2 juli. Läs om vilka de nya
ledamöterna är här
 Alice Bah Kuhnke blir en av sju vice ordförande i partigruppen Gröna/EFA i
Europaparlamentet.
 Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley blir en av de vice gruppledarna för
den liberala partigruppen Förnya Europa.
 De svenska EU-parlamentarikerna har det genomsnittligt minsta antalet följare bland övriga
ledamöter på twitter, endast 9,6 stycken, enligt en sammanställning som Politico gjort. Det är
det lägsta genomsnittet i EU. Belgiska ledamöter har det genomsnittligt högsta antalet följande
EU-parlamentariker med 34. Sammanlagt har 629 av de 751 EU-parlamentarikerna ett
twitterkonto.
 EU-parlamentet har beslutat om vem som ska bli församlingens talman under de kommande
2,5 åren. Med stöd av 345 ledamöter nådde den italienske socialdemokraten David Sassoli i den
andra valomgången en majoritet av rösterna och får därmed uppdraget.

Övrigt
 EU:s långsiktiga klimatstrategi
 Sverige tvåa I EU:s digitaliseringsindex
 ESTC:s årliga vägtrafiksäkerhetsindex
 Nästan 200 europeiska flygplatser i 45 länder har lovat att drastiskt minska sina
växthusgasutsläpp före 2050. Men målet omfattar bara flygplatsinfrastruktur och inte
flygplan.
 EU:s säkerhetslagstiftning på luftfartsområdet på rätt väg
 Mer aerodynamiska lastbilar tillåts på europeiska vägar i september 2020







EU tecknar luftfartsavtal med Kina
Läckt rapport visar på effekter av slopat skatteundantag för flygbränsle
Ny EU rapport om transporternas externa kostnader
Testbäddar viktiga för att stärka Europas innovationskraft
Forskarnas plastmoter gör elbilar lättare och effektivare

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Amerikanska militären testar ny gps som inte ska kunna störas ut
 De tre bilderna som förklarar allt om smarta städer
 Företag med tjänster kring delad mobilitet agerar disruptivt även i förhållande till regelverk och lagar
 Klimatriskrapportering, Hur påverkar klimatändringar och klimatpolitik myndigheter och
affärsverksamheter?
 Nu vill Google bygga våra städer
Spårtrafik
 Europeisk webbportal för järnvägsanläggningar lanserad
Luftfart
 De flygande bilarna är här
 Europas flygplatser ska vara koldioxidneutrala 2050 (gäller inte flygplanen)
Väg
 Nissans kontrollcenter, SAM Seamless Autonomous Mobility
 Vad hände förra månaden när jag hyrde en el scooter för (nästan) en månad, om framväxten av små
lätta fordon
 Fungerar platooning i verkligheten? Stora utmaningar när man kommer ut på vägarna
 Två rapporter som beskriver de största hindren för införandet av elbussar i städer
 Elbilar får inte längre vara tysta enligt ny EU-förordning
 Certifiering av lastbilsförare
 Toyota gör nytt försök med solceller på bilen som ska ge längre räckvidd
Australien


Bygg kollektivtrafik och resenärerna kommer, Aukland har fått se 100 miljoner fler resor det senaste
året

Danmark


Själländska politiker tror att Femern Bält förbindelsen kommer att lyfta regionen

Finland
 Finlands trafikssystem ska nu utvecklas som en helhet, beredning av en riksomfattande plan
inleds.
 Ekossystemhotell ger arter som hotas på grund av infrastrukturbyggande en fristad
Japan
 Fler svårt skadade i Japan när autonomt tåg körde åt fel håll

Tyskland


Tyskland fälls i EU-domstolen för diskriminerade vägtullar

USA
 Lagförslag kan tvinga nya lastbilar att ställa in automatisk hastighetsbegränsning till max 100 km
 New York legaliserar el scootrar

