1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag




Departementsserien: a) Promemoria cykelregler b) Promemoria Utstationering och vägtransporter
Rapporter: a) Rapport om transportsektorns krisberedskap
Uppdrag: a) Uppdrag till Trafikverket att fördela medel till ideella organisationer för informations- och
utbildningsinsatser som främjar säker cykling b) Uppdrag till Trafikanalys att utveckla metoder för
uppföljning av cykeltrafik c) Trafikanalys får i uppdrag att analysera användningen av tunga fordon i
urbana miljöer d) RISE får i uppdrag att ta fram förslag på hur en gemensam forskningsmiljö för
elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras e) VTI får i uppdrag att analysera och beskriva de
främsta behoven inom cykelforskning

Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: a) regelförenkling för sjöfarten b) Ett bonus malus system för lätta fordon c) Tillsyn
över vissa installationer för alternativa drivmedel c) miljöbedömningar Processen är försenad och
Sverige riskerar att ställas inför EU-domstolen
 Propositioner: a) kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare
 Remisser: a) remiss av SOU 2017:36 informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Arbetskraftskapacitet i byggbranschen på agendan
 Ökning av klimatutsläppen i industrin och minskning i transportsektorn
 Dialog om utmaningar och framgångsfaktorer för klimatsmarta godstransporter
 Krafttag i digitaliseringsarbetet
 Råd inrättas för långsiktig utveckling av Arlanda
 Öppna data gör myndigheter mer tillgängliga
 Regeringen tillsätter en utredning som ska se över lagstiftningen kring stridsåtgärder. Bakgrunden är
den långvariga hamnkonflikten
I debatten – politik

Vi tar hotet mot svensk biogas på allvar, Ibrahim Baylan och Karolina Skoog
 Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data, Ardalan Shekarabi
 Nordiska länderna ska sprida hållbarhetsarbete, läs de nordiska statsministrarnas debattartikel
 Förslag för ökad ordning och reda i transportbranschen. Se promemoria under departementsserien.

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Västlänken hotar Sveriges infrastruktursatsningar, infrastrukturnyheter.se
 Nya skärpta miljözoner ger renare luft, GP
 En miljon el bilar kan rädda klimatet
 Sverige bör bygga ut skånebanan, Dagens Samhälle
 Stoppa nedmonteringen av bilbesiktningen, GP
 Visionen om ett bilfritt samhälle är fel tänkt, GP
 Satsa på el väg för tunga transporter i Västsverige, GP
 Låt alla bilar rulla!, RT-forum
 Bygg sidenvägen! Analys av PM Nilsson i DI
 SKL anser att det är fel att lägga ned 16 regionala banor – behövs för arbetspendling och godstransport

Från forskningen
 Att förstå cyklisters beteende och strategier för bättre trafiksäkerhet
 Optimering av landbaserade navigationssystem för att stödja äldre förare
 RISE har invigt unik kracker för utveckling av gröna flytande bränslen
 På väg mot nästa generations bränsleceller
 Ny rapport, förarutbildningen behöver förändras
 Om vi inte har bilpooler och delar dem kommer självkörande bilar bara göra trafiksituationen värre
 Rapport om arbetsrelaterade skador på Norska vägar, till sjöss och i luften
 Autopilot ska föra samman Internet of Things och självkörande bilar
 Sverige ska få nytt testlabb för elfordon
 Integrerade mobilitetstjänster hinder och möjliggörare, rapport från K2
 Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall
 Ersättning för platina möjlighet för bränslecellsbilar
 Bättre körkortsutbildning till folket
 Möjligt att lagra energi med tunnaste materialet hittills
 Den sociala sammanhållningen fortsatt stark i Sverige
 El fordon säkerhetsrisk vid olyckor
 Hög tid bereda vägen för självkörande fordon
 Hälften kör för fort i stan – risk för fler trafikolyckor
 korruptionen i rika demokratier underskattad
 Forskning visar att det finns fördelar även med ett litet antal självkörande bilar
 Kartläggning av attityder till självkörande bilar i Tyskland och USA
 Tester visar att det finns stora trafiksäkerhetsfördelar med underskydd på lastbilar
 Vem väljer cykeldelning istället för kollektivtrafik?
 Självkörande lastbilar i nytt stort forskningsprojekt i Västsverige
 Ny sjöfartsinstitution på Chalmers
 Planering av containerterminaler en teoretisk studie
 IVL:s rapport om klimatpåverkan från befintlig produktion av elbils batterier

Systemnivån

















Nollvisionen en global succé trots experternas motstånd
Nej, elnätet skulle inte braka ihop om alla bytte till elbil
Så funkar geofencing, tekniken som ska försvåra terrorattacker
Prognos: sär de svenska storstäderna 2070
Svenska myndigheter brister i efterannonsering visar rapport
Lund delar ut gröna obligationer
Spännande uppbyggnadsfas för smarta och hållbara städer
Infrastruktur som motor för bostadsbyggande
Låg kunskap om effekter av miljökrav i upphandlingar
Så kan lagen för självkörande bilar bli
Projekt: Kraftsamling för öppna trafikdata
Sjö och luftfart ökade energianvändningen 2016
Så kan utsläppen från vägtrafiken, Rapport från näringslivsorganisationen WBCSD
Sex myndigheter, bl.a. Trafikverket har lagt en gemensam strategisk plan för hur Sverige ska få fossilfria
transporter
Ny trafiksäkerhetsorganisation för hållbara transportslag
Naturvårdsverket lanserar ny webplats, sverigesmiljömål.se som ska ska samla och beskriva det
åtgärdsinriktade arbetet och satsningen på att öka takten i arbetet med att nå de nationella
miljömålen.

Sjöfart


Varnar - Hamnkonflikt slår hårt mot näringslivet











Självstyrande sjöfart ska bli verklighet på Östersjön 2025
Fortsatt negativ utveckling för svenska handelsfartyg
Hamn och stuveriavtalet klart
Gotlands gods ska gå via Klintehamn
Gods och passagerare ökar i Svenska hamnar
Färsk fartygsstatistik från Trafa
Kustbevakningen ska ha http://www.sjofartstidningen.se/kustbevakningen-ska-ledas-fran-goteborg/
Tillsyn genom egenkontroll i nya sjöregler från Transportstyreslen
Sjökorten blir enklare

Spårväg
 Marknaden för underhåll av järnvägsfordon utvecklas positivt
 Låt spårväg med ny teknik få ta plats
 SJ lanserar chipbiljetter
 Järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo har unika förutsättningar
 Inlandsbanan kan rustas genom miljardinvestering
 Många sökande till ny lokförarutbildning
Luftfart
 Raka flygvägar etablerade i Norra Europa
 Flyg och drönare ska samordnas bättre
Väg
 Elvägen Arlanda - Rosersberg har fått sin första lastbil godkänd

3. EU








En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett
transportföretag, inte ett företag som erbjuder “information society services”.
EU har tagit fram landspecifika rekommendationer, den om Sverige finns här och för alla
medlemsländer här Sverige får kritik för hushållens höga låneskulder.
Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning över hela EU som ger EU-stödda projekt
möjlighet att visa sin verksamhet. Under 2017 deltar Sverige med ett 80-tal aktiviteter från Jokkmokk
till Malmö. Här hittar du mer information om de projekt du kan besöka
Sverige uppmanas införliva Utstationeringsdirektivets tillämpningsdirektiv fullt ut. EU-kommissionen
uppmanar nu i en s.k. "reasoned opinion" Sverige och åtta andra medlemsstater att fullt ut införliva
tillämpningsdirektivet (EC) 2914/67. Direktivet reglerar hur Utstationeringsdirektivet, (EC) 96/71, ska
tillämpas nationellt i medlemsstaterna.
EU-domstolen konstaterar att Uber är ett transportföretag och inte en intermediär vilket innebär att
de omfattas av samma regler som andra transportföretag

Ministerrådet
 Det mer detaljerade förhandlingsmandatet för Brexit-förhandlingarna har beslutats av EU-ministrarna.
Det innebär formellt att den första förhandlingsfasen om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU
kan börja med fokus på gränsfrågor, en finansiell uppgörelse och rättigheterna för EU-medborgare i
Storbritannien och britter i andra medlemsländer. göra det lättare för personer som arbetar inom
reglerade yrken att arbeta i andra EU-länder.
 Rådet för konkurrenskraft nådde överenskommelser som ska leda till ökad rörlighet i EU. Fri rörlighet
är en viktig rättighet att slå vakt om. Vi behöver få fart på tjänstesektorn och jobbskapandet inom EU
genom att fortsätta att riva hinder för våra företag, säger EU- och handelsminister Ann Linde i en
kommentar.

EU kommissionen (KOM)
 Uppdaterade kartor över det Transporteuropeiska nätet (TEN-T) finns här.
 Kommissionen förenklar reglerna för offentliga investeringar i hamnar och flygplatser, kultur och de
yttersta randområdena.
 Just nu pågår en utvärdering av ITS direktivet, deadline att svara är 28 juli. Länk till information om
utvärderingen finns här
 Europeiska kommissionen har presenterat ett ”mobility package” med förslag som syftar till att
modernisera Europas rörlighet och transport. Syftet är att hjälpa sektorn att förbli konkurrenskraftig i
en socialt rättvis övergång till ren energi och digitalisering.
 "Europe on the Move" är en omfattande uppsättning initiativ som kommer att göra trafiken säkrare.
Uppmuntra smart vägladdning Minska koldioxidutsläppen, luftföroreningar och trafikstockningar samt
reducera kostnader för företag; Bekämpa olaglig sysselsättning och säkerställa lämpliga villkor och
vilotider för arbetstagare.
 EU-kommissionen har tagit Sverige, Kroatien, Nederländerna och Portugal till EU-domstolen för att
inte ha införlivat EU: körkortsdirektiv (EC) 2006/126 på ett korrekt sätt. För Sveriges del gäller det
införlivandet av de medicinska kraven som ställs på förare med alkoholproblem.
 Europeiska kommissionen inrättar en ny granskningsinstans för luftfartstjänster som startade sin
verksamhet 1 juni.
Parlamentet





EU:s medlemsstater har nått en överenskommelse om nya regler för typgodkännande av personbilar,
trots motstånd från Tyskland och Lettland. Man kommer dock att fortsätta diskutera frågan om böter
för fordonstillverkare som bryter mot EU:s utsläpps- och säkerhetsregler. Detta enligt nyhetstjänsten
ENDS Europe. Mer information om lagstiftningsärendet finns på EU-parlamentets hemsida
Oenighet i parlamentets transportutskott angående mål för försäljning av elfordon, diskussion i
utskottet och anförande av Kommissionär Bulc
Parlamentet har tagit fram fyra lagförslag för avfall. Nya mål för avfallshantering avseende
återanvändning, återvinning och deponering, stärkande av bestämmelser om avfallshantering och
utvidgat producentansvar och effektivisering av definitioner, rapporteringsskyldigheter och
beräkningsmetoder för målen.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Kina lovar miljarder till nya ”Sidenvägen”
 Mittens rike med kompass västerut. Om Kinas enorma satsning på Sidenvägen ”One belt, one road” läs
också Sydkorea hakar på Sidenvägen
 Danmarks transportminister öppnar för HH- förbindelse
 Fyra utvecklingskrafter att ta hänsyn till för gods väg och järnväg
 Intressant läsning kring hur blockchain kan förändra logistiken i hamnar och terminaler mm
 En koalition av industri, icke-statliga organisationer, konsumentgrupper och städer uppmanar
Europeiska kommissionen att snarast lägga fram nya minimisäkerhetsstandarder för nya bilar,
skåpbilar och lastbilar efter år av förseningar.
 Hur "sista milen logistiken" drivs av e-handeln
 CO2 minskade något i EU 2016 jämfört med 2015
 Nästa produktionsrevolution, konsekvenser för privat och offentlig sektor
 IRU:s MyCorridor initiativ startar. Det är ett tre-årigt projekt för att skapa intermodala ”on-demand”
tjänster mellan länder
 Industrin kräver digitala dokument för transporter
 Har krångliga upphandlingsregler och föråldrade myndighetspolicies kanske ändå varit bra i
utvecklingen av "smart cities"?
Sjöfart
 Världens första självseglande containerfartyg







Rederi sjösätter pilotprojekt för att med hjälp av drönare leverera varor till ankrade fartyg
ICS föreslår CO2 utsläppsmål för IMO
Nytt beslut om global säkerhet
Farväl till megacontainerfartyg i framtiden?
Intel och Honeywell går samman om ny logistikplattform som kan spara miljarder för sjöfarten

Spårväg
 Kanada ska öka säkerheten på järnvägarna
 Ontario bygger höghastighetsjärnväg
 Bombardier utökar sitt samarbete med "start-upp" företag för att hitta framtidens transportlösningar
 Gods på järnväg ökar i Europa
 Projekt för att öka säkerheten vid järnvägskorsningar i Europa startas med 17 partners från privat och
offentlig sektor
Luftfart
 Flygfrakt har den kraftigaste expansionen sedan 2010 enligt IATA
 Kinesiskt företag planerar för drönare som klarar frakta 1 ton eller mer till kunder utanför de kinesiska
storstäderna
 Europaflyg hotas av hårdare USA regler
 Varför har flygtrafiken mellan Europa och Asien ökat så kraftigt i år?
 London city airport satsar på fjärrstyrd flygledning
 Kvinnor inom flyget. Ett initiativ för att stärka högutbildade kvinnor inom flyget
Väg











Indien kommer enbart att sälja el bilar från år 2030
Gig ekonomin på väg in i lastbilsbranschen
Europa halkar efter i elektrifieringen, i Kina är däremot utvecklingen dramatisk
Det finns app för det! Hur app-utvecklingen hjälper åkerinäringen att bli effektivare, lönsammare och
säkrare
El vägen laddar trådlöst i 100 km/h
När tar cyklarna över staden
Roadmap för platooning (konvoykörning)
Smarta bilar skapar nya hotbilder
Förarlösa lastbilar; ny rapport kartlägger konsekvenser för jobb och legala frågor
Ny metod hjälper trafikanter

Australien



Australien planerar gigantiska investeringar i infrastrukturen, bl.a. höghastighetståg
Australien ratificerar ballastkonventionen

Danmark
 Danmark antar Hongkong konventionen om upphuggning av fartyg
 Danmark antar nytt lagförslag som möjliggör försök med självkörande bilar
Indien
 Kommer Indien någonsin att behöva bygga fler kolkraftverk? Energiinfrastrukturen på väg att kraftigt
omvandlas
Kina
 Kina och Pakistan överens om att rusta upp 1700 km järnväg
 Kinas flytande solcellspark är världens största

Lettland
 Riga har byggt en intermodal sjö - järnvägsservice som kopplar samman Kina med norra Europa
Norge
 Norge vill bli ledande på marknaden för automatiserade fartyg
 Norska politiker hoppas på Hyperloop mellan Oslo och Köpenhamn
 Norges handelsflotta rekordstor
Spanien


Barcelona tänker om och planerar för att ge utrymme för en grön "stadsskogs" klimat plan

Tyskland



Mercedes egen "gigafabrik" utmanar Tesla
Tyskland godkänner lag för självkörande fordon

USA
 Seattle bygger världens första flytande bro för tågtransport
 Michigan satsar 15 miljoner dollar på nytt testcenter för automatiserade bilar
 Att höja bensinskatten är inte längre tabu i flera amerikanska stater
 Disney planerar för självkörande bussar i Florida
Ungern
 Budapest flygplats - rekord i flygfrakt och utbyggnadsplaner

