1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Redovisning av uppdraget En nationell miljösamordnare för näringslivet
 Departementsserien: a) Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, kontrollstation 2016 b)
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning. MSB, det statliga
bolaget Teracom och Trafikverket inom ramen för olika roller tilldelas uppdrag att kravställa, tillsyna,
etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen.
 Rapporter: Delrapport från fossilfritt Sverige; klimatsatsningar kan leda till ökade utsläpp på kort sikt
 Uppdrag: a) Transportstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hanteringen av vissa uppgifter b) Uppdrag
att granska Transportstyrelsens upphandling av IT drift, utredare blir Thomas Bull c) Post-och
Telestyrelsen, PTS får i uppdrag att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade IT utrymmen d) Uppdrag
till Tillväxtverket om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom
turism och rekreationscykling e) Uppdrag till Trafikanalys att kvalitetssäkra förslag till planer inom
åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur f) Uppdrag till Boverket att kartlägga byggskador inom
byggsektorn g) Uppdrag till Boverket att komplettera förslag om dokumentationssystem för
byggprodukter vid nybyggnation h) Uppdrag till Trafikverket att analysera förändringar i beräknade
kostnader för investeringsobjekt i) Uppdrag till Statskontoret att kartlägga hur statliga myndigheter
involverar medarbetare från och kommunal nivå när styr och stödmaterial tas fram j) Säkrare statlig ITdrift genom ökad samordning. Försäkringskassan får i uppdrag att erbjuda och stödja samordning av IT
drift
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Remisser: a) utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en
cirkulär ekonomi b) Remiss av DS 2017: 35 Körkortslån c) Remiss av Naturvårdsverkets två uppdrag;
Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke farligt byggnads- och
rivningsavfall d) Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
ansvarsfrågor och samordning
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Samarbete och sammanlänkning temat vid det årliga Östersjöforumet i Berlin
 Statsministern leder FN:s arbete om framtidens jobb ny ILO kommission presenterad
 Regeringen vill snabba på restaureringen av våtmarker
 Tomas Eneroth ny infrastrukturminister
 Större fokus på sambandet mellan innovation och globalisering
 Stor satsning på rent hav
 Statsrådsberedningens organisation med nya statssekreterare
 Regeringen omlokaliserar 7 myndigheter
 Trafikverkets förslag till nationell transportövergripande plan överlämnad till regeringen. Här finns
länkar till planen.
 Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven
I debatten – politik
 Miljöministern ser fördelar med dieselbilen
 Ge Sveriges städer rätt att själva övervaka trafiken, DN
 Investera i räls och väg där nyttan är som störst, Dagens Samhälle
 Det krävs tydliga politiska signaler om biogasens roll, Infrastrukturnyheter.se
 Lagförslag om vatten kan stoppa infrastruktur, SvD

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Obekväma sanningar bakom elbilsboomen, DI
 Öka farten mot en fossilfri fordonsflotta, SvD
 Stålindustrin först ut med fossilfri konkurrenskraft
 Att fler bilar säljs är bra för miljön, SvD
 Basindustrin kräver – Bygg Norrbotniabanan, Järnvägsnyheter.se
 Anmärkningsvärt att inte "Europaspåret" mellan Landskrona och Köpenhamn ges en andra chans,
Dagens Samhälle
 Fel av regeringen att straffbeskatta el bussen, Dagens Samhälle
 Biodiesel löser inte dieselskandalens problem, SvD
Från forskningen
 Stadstransporter; Eliminering av blinda fläckar och saknade länkar i eran av den fjärde industriella
revolutionen
 Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg; Samhällseffekter 2030 med utblick på 2050
 Målkonflikter mellan Trafikverket och kommuner försvårar miljöanpassning av vägtrafiken
 Betongkonstruktioner har störst potential för klimatförbättringar
 MIT utvecklar drönare som både kan flyga och köra
 Ertrac har släppt en ny "roadmap" för automatiserade fordon
 Modellering som kan ge mer energieffektiv sjöfart
 Geografisk tillgänglighet för cykling i städer
 Turistresan brister i hållbarhet
 Reglerna kring privat övningskörning under omprövning
 Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar
 Trollsländors syn modell för självkörande bilar
 Smarta mobilappar gör att vi reser mer
 Stora FoU satsningar på ny fordonsteknik
 Einride visar upp nya T-pod, eldriven lastbil från framtiden utan förarhytt
 Forskare studerar hur smart mobilitet kan bli delad mobilitet för energieffektivisering i
transportsektorn
 Unga resenärers upplevelse av kollektivtrafiken
 Fordonsteknik fortsätter ge nya FoU jobb
 Rapport från EU:s expertgrupp för eldrift av transportsektorn
Systemnivån












Sverige kan exportera regelverksinnovation
Så ser framtidens transporter ut
Fakta om Svensk turism 2016
Halverat antal rattfyllerikontroller
Danmark inleder samarbete med Sverige om möjligheterna för en Helsingborg och Helsingör
anslutning
Bara vinnare med tidsdifferentierade taxor
Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer från Naturvårdsverket
Nya pengar att söka från klimatklivet
Fria resor på buss och tåg för Skånetrafikens färdtjänstkunder
50 000 gästarbetare krävs för att klara byggboomen
EU pass kostar bara 400 kronor i Ukraina

Sjöfart
 500 miljoner slussas till Göta Kanal
 Hamnar i Västerås och Köping får muddras
 Sjöfarten erbjuds söka forskningsmedel ur klimatmiljard











Historisk nedgång i Göteborgs containerhamn
Populär pendelbåtlinje permanentas och nya planeras
Stort steg framåt för Sea Traffic Management (STM) projekt
Nordsjön och Östersjön blir kvävekontrollområden (NECA) 2021
Enligt en miljökonsekvensanalys från Trafikanalys skapar miljödifferentieringen i det
farledsavgiftssystem som Sjöfartsverket föreslår inte tillräckliga förutsättningar för att åstadkomma en
bättre miljö- och klimatnytta.
Svensk sjöfart missgynnad enligt en rapport från Trafikanalys
Trafiken fortsätter att öka i Ystads hamn
Färjerederiet bygger batterifärja

Spårväg
 Uppsving för multimodala transporter. Är det dags för järnvägen att få mer politiskt stöd inom EU?
 Så höll tågen tidtabellen
 Arriva vinner upphandlingen om Pågatågen
 Första steg mot pendeltåg mellan Luleå och Haparanda
 Torbjörn Suneson ny ordförande i Stockholm – Osloprojektet
 Nytt tågledningssystem ska införas på inlandsbanan
 Minskning i dödstal på järnvägen
 ETCS (European Train Control Systems) nivå 3, en väg framåt?
 Industrial Internet of Things (IIoT) och transformationen av järnvägen
Luftfart
 Saab och Storuman i gemensam satsning för fjärrstyrd flygtrafikledning
 Information om Arlandarådet samt vilka som ingår
 Dansk luftfartsstrategi får kalla handen av Köpenhamns Flygplats
Väg












Digitalisering: Smarta lösningar är kollektivtrafikens räddning
Linbanor en lösning för minskad trängsel
Mötesfria vägar är säkra men slits ut snabbare
Många oskyddade trafikanter omkom i juli trafiken
Fastighetsägare startar egen busslinje
Säkrare gator i Sverige dröjer
Årsbästa för antalet laddbara bilar
Några smarta svenskar visar hur vi kan sortera och använda oss av bil delning, bil pooler, Uber, Taxi
mm
Historisk stor efterfrågan på lastbilsförare
Besiktningskrav för A-traktor
109 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret

3. EU



Halvtid för EU:s klimatreformer. Läs Magnus Nilssons blogg om det pågående lagstiftningsarbetet
EU sluter handelsavtal med Kina

Ministerrådet
 Från och med den 1 juli är Estland ordförandeland. Prioriterade transportfrågor är: Mobility Package,
Aviation Strategy, Digital Transport, Connectivity within EU

EU kommissionen (KOM)
 En studie om hur man gör Transportsektorn i Europa mer attraktivt för framtida generationer finns att
läsa här
Kommissionen har en öppen konsultation om väg - och tunnelsäkerhet som är öppen fram till 10
oktober. Svaren kommer att användas när nuvarande lagstiftning ska ses över.
 Kommissionen har en öppen konsultation för att kunna utvärdera förordningen 996/2010 som handlar
om utredningar kring flygolyckor.
 Det kommer inte läggas fram något förslag från kommissionen om ett licenssystem för att främja en
mer miljövänlig fartygsåtervinning.
 EU-kommissionen har även öppna konsultationer om bl.a. Europeiska sjösäkerhetsbyrån, TEN-Tnätverket och ”svarta listan” för flygbolag.
 EU-kommissionen undersöker påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare. Kartellbildning kan ge
böter från EU på upp till 10 procent av ett företags omsättning.
 Sverige uppfyller inte kraven i direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Bland
juli månads ärenden finns bl.a. ett beslut om att skicka en s.k. formell underrättelse till Sverige.
 Brexitförhandlingarna pågår och det finns en mängd förhandlingspapper framlagda. På EUkommissionens hemsida återfinns 9 stycken positionspapper för olika frågor och på den brittiska
regeringens hemsida 7 positionspapper för nuvarande förhandlingar och 4 för "det framtida djupa och
speciella partnerskapet mellan Storbritannien och EU".
Europaparlamentet
 Rådet och EU-parlamentets miljöutskott vill fortsätta undanta flygresor till och från EU från
utsläppshandel
 Parlamentet överväger skärpt integritetsskydd på nätet
 Aktuellt för höstens arbete: 2018 års budget, förgiftade ägg, arbetsrelaterad cancer, med mera
 Jens Nilsson (S) får ansvar för utredning av nya cabotageregler
Europaparlamentariker har varit i Sverige och lärt om svenska transportexempel

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Danskt statsstöd vid konvertering till ERTMS ok enligt EU kommissionen

"Kampen om ideér" Ett referensbibliotek från World Streets kring utvecklingen av hållbara städer
 Transporter och utmaningen att "framtidssäkra" våra städer
 Paris EU:s bästa huvudstad för trasnportdelningstjänster
 Naturvårdsverket har publicerat två vägledningar för att ta fram handlingsplaner för grön
infrastruktur. De går att läsa här och här
 Principer för effektiva trängselavgifter
 Säg adjö till gammaldags mobilitet
 Amazon bygger lager under vatten
 En ny era för globalisering. Kinas sidenväg, vad man behöver veta om jätteprojektet
 Världsbanken varnar för kompetensbrist inom logistiksektorn världen över. Värst är det u i-länder
 Världens största logistikföretag, DHL går mot noll-utsläpp
 Ökad mobilitet vägen för att nå Euroasias vision
 Investeringar i el går om olja och gas för första gången
 Vi vill tala med Uber, säger generalsekreteraren för internationella koillektivtrafikorganisationen UITP
Sjöfart
 Europeiska marinsäkerhetsmyndigheten, EMSA lanserar system för att minska utsläpp från fartyg
 Helautomatiserade fartyg snart verklighet
 En litteraturgenomgång av vad som påverkar hamnars cybersäkerhet
 Stora och små fartyg kommer att dominera containerflottan
 Rederi vill fjärrstyra containerfartyg över Stilla havet
 Första fartyget utan isbrytarhjälp genom Nordostpassagen

 Fjärrlotsning blir möjlig i Finland
 Globalt samarbete för hållbarhet där bl.a Stena AB ingår
 Digital plattform utvecklas, samarbete mellan bl.a Rolls Royce och Norges teknisk naturvetenskapliga
universitet, NTNU
 Cybersäkerhet till sjöss
Spårväg
 Passagerartrafiken på järnväg i Finlands huvudstadsregion öppnas för konkurrens
 Elon Musk säger sig ha muntlig överenskommelse att bygga Hyperloop mellan New York och
Washington DC men…
 Fem skäl att oroa sig för Hyperloop
 BCG:s rapport 2017 europeiskt järnvägsindex
 The California Department of Transportation publicerar rapport om järnvägens betydelse för staten
 Optiska fibernät underlättar övergången till förutsägbart underhåll
 Elon Musk bygger testtunnel för hyperloop i Kalifornien
 Hitta defekter i broar med hjälp av ljud
 Transsibiriska järnvägen kan förlängas till Wien

Luftfart
 Flygfrakten ökar markant
 EU konsulterar om åtgärder för drönarsäkerhet
 Mer koncentration förutspås i Flygbranschen
 Simulering av vad som hände när drönare kom i Gatwicks luftrum
Väg
 Delade mobilitetstjänster har varit i fokus under sommaren. Läs Johan Wedins omvärldsanalys av
automatiserade fordon.
 Hur E-handeln är disruptiv för åkerinäringen
 Siemens bygger el motorväg för lastbilar i Tyskland
 HDT:s (Heavy Duty Trucking) årsbok med fakta om åkerinäringen
 Upp till 40% av dödsfall i trafiken inom EU är arbetsrelaterade
 Ny europeisk ståndpunkt om el bussar och förnybara bränslen
 Framtiden för lastbilar enligt IEA med kommentar från nyhetsbrevet ”Omvärldsanalys av
energieffektiva fordon”
 El bilsboomen accelererar, analys av Bloomberg
Bolivia


Bogotas ”vackra” bilfria dag

Danmark



Regeringen föreslår sänkta avgifter på stora bält bron vilket överraskar Scandline
Bilfritt centrum ska skydda Köpenhamn från terror

Egypten
 Regeringen förbereder privatisering av landets järnvägar
Finland
 Sidenvägen går snart från Kina via Finland
 Finland kan konkurrensutsätta delar av järnvägstrafiken, vilket snabbt ledde till..
 Lokförarstrejk mot privatiseringar

Frankrike
 Frankrike förbjuder bensin och diesel efter 2040
Mexico
 Hur México blev ledande när det gäller parkeringsreformer
Nederländerna
 Amsterdam slår tillbaka mot alla felparkerade cyklar
 Amsterdams dilemma båtar eller cyklar?
 Den bästa cykelstaden någonsin
 Nederländerna höjer straffen för allvarliga trafikförseelser
Kina
 Cyklar med smogfilter börjar rulla i Kina
 Kinas nyaste megastad kommer att drivas med helt förnybar energi
 Kinas ”Uber för cyklar” blir global
 Nanjing får den första 3D-skrivna bron
 Kinas ny huvudvärk; höghastighetstågen kopieras
Norge
 Norge kan bli världens första helelektrifierade land
 Punktligheten på Norska järnvägen ökar hittills i år 92%
Nya Zeeland
 Överenskommelse om City Rail Link – Nya Zeelands största infrastrukturprojekt
Scotland
 Scotland inför salivtester vid vägen för att minska drogpåverkade förare
Storbritannien
 Vad irriterar tågpendlare mest?
 Överenskommelse om att höja kapaciteten på järnvägen till Heathrow

Tyskland





Tyskland överväger att slopa flygskatten
Tyskt metanol bränslecelldrivet fartyg satt i drift
Stora förändringar för tysk sjöfart
UPS tar cykeln i München

USA
 Amazon letar efter ny mat teknologi för bättre hem leveranser
 New York nära att införa trängselskatter
 Hastighet spelar än större roll än vad vi förstått när det gäller omkomna i trafiken enligt National
Transportation Board
 Tesla vill testa självkörande el lastbilar med kapacitet för platooning i två stater
 Ohio:s huvudstads fastighetsägare tänker om, köper tillgång till busstransport för 43 000 arbetare
 Äldre 65+ kommer att behöva betydligt bättre kollektivtrafik
 För att komma tillrätta med problemen i New Yorks tunnelbana– gör tidtabeller för människor

