1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: a) Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 b)
tilläggsdirektiv till utredningen avseende överföring av basunderhåll från Infranord till Trafikverket c)
Ny myndighet för psykologiskt försvar d) Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar e)
Tilläggsdirektiv till översiktsplaneutredningen f) Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel
och mopedpoolstjänster g)
 Departementsserien: a) förslag till ändringar i luftfartsförordningen b) Ålderskrav vid framförande av
vattenskoter
 Rapporter: a) Uppdatering om genomförandet av Nationell strategi samhällets informations – och
cybersäkerhet
 Uppdrag: a) Uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda Sjöfartsverkets sjö- och
flygräddningshelikoptrar som en brandbekämpningsresurs b) Uppdrag till Tillväxtverket att stärka
genomförandet av landsbygdspolitiken och verka för att de landsbygdspolitiska målen uppnås c) SGU
får i uppdrag att öka kunskapen om tillgången av grundvatten genom att utveckla vissa av
myndigheternas databaser d) SIG får i uppdrag att genomföra utbildnings- och
kommunikationssatsningar inom systemet geokalkyl e) MSB får i uppdrag att ta fram en samlad
informations- och cybersäkerhetsplan för åren 2019 till 2022 f) Lantmäteriet får i uppdrag att ta fram
tidplan för kompetenssatsning om digitaliserings möjligheter i plan- och bygglagen g) Trafikverket får i
uppdrag att göra en översyn med anledning av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken
längs större vägar h) Medfinansiering av infrastrukturprojekt, uppdrag till Trafikverket i)
Energimyndigheten får i uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett testcenter för elektormobilitet,
uppdraget är för perioden 2018 till 2021 och max 575 miljoner kronor i) Transportstyrelse får i uppdrag
att ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare f) Försäkringskassan och Trafikverket får i
uppdrag att följa upp administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet. Dessa får också i
uppdrag att följa upp det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda j) Trafikverket får i uppdrag
att verka för bättre förutsättningar godstransporter på järnväg och med fartyg k) Trafikanalys får i
uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godsstrategin l)
Trafikverket får i uppdrag att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad
fyllningsgrad m) Trafikverket får i uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och
närsjöfart n) Regeringen ger statskontoret i uppdrag att analysera statliga myndigheters EU-arbete med
fokus på delaktighet i EU o) Trafikverket får i uppdrag att intensifiera arbetet med att främja
intermodala järnvägstransporter p) Boverket får i uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i
den fysiska planeringen l) Luftfartsverket får i uppdrag att genomföra en fördjupad studie avseende
utformning av det svenska luftrummet (från maj) k) Energimyndighet får 200 miljoner för att stödja
forskning om elfordon
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Eva Sjögren utsedd till ny chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen
 Regelanpassningar för cykel
 Myndigheten för digitalisering (DIGG) tar över ansvaret för e-handel och digitalisering
 Beslut om vinterdäck på alla hjul
 Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning
 Peter Normann utsedd till styrelseordförande i Transportstyrelsen, förre ordföranden Anita Johansson
utsedd till överdirektör
 Årsrapport för allvarliga IT incidenter hos statliga myndigheter 2017 lämnad till regeringen
 Robert Andrén utsedd till ny generaldirektör för Energimyndigheten
I debatten – politik
 Västlänken går visst att stoppa, GP



Det är inte fel att prioritera vardagspendling framför dyra höghastighetsbanor

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Trafikverkets bedömningar missar viktiga investeringar
 Med en knuff rätt i riktning kan man komma långt, Dagens Samhälle
 Underhållet borde ha prioriterats tidigare, intervju med Lena Erixon i Dagens Samhälle
 Inför ett sjöfartsråd, Expressen/GT
 Svensk Sjöfart är säkrare på länge, Expressen/GT
 Rena medeltiden med SLL:s förlegade sjöfartspolitik, Dagens Samhälle
 Framtiden är ljus och elektrifierad, GP
 Alla elcyklar kräver bättre cykelvägar, GP
 Sverige borde satsa på magnettåg, Dagens Samhälle
 Inom fem år saknas det 1700 utbildade järnvägstekniker, SVT
 Risk för ökad lastbilstrafik över sundet när Fehrmarn Bält förbindelsen blir klar, Dagens Samhälle
 Bättre godsfunktioner leder till högre tillväxt, Dagens Samhälle

Från forskningen
 Trafikverket satsar 230 miljoner kronor på fossilfria transporter. Ett brett konsortium har antagits.
 Spårväg ska vara enkel, förutsägbar och lättförståelig, kunskapssammanställning från VTI
 Svenska organisationer i EU projekt om trafiksäkerhet och kraschprovning
 Nordisk studie om standardiseringens inverkan på de nordiska ekonomierna
 Nytt forskningscenter Stockholm Climate Security Hub ska sätta klimatsäkerhet i fokus
 Ny rapport från VTI; Bör kollektivtrafik subventioneras?
 Ny metod för hastighetsövervakning ger resultat
 Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende
 Forskning visar hur antalet parkeringsplatser kan halveras
 E-handel energieffektiv enbart om privata resor minskar
 Svensk forskning när den är som bäst Omvärldsanalys för automatiserade fordon lyfter fram flera
exempel på bra forskning
 Så ska spårvägar vara. Handledning från VTI
 Bästa sättet att fånga fartbovar
 Om män reste som kvinnor
 EU pengar till 27 nya H2020 projekt
 Roboten laddar elbilen åt dig
 Tester startar av eldrivna och autonoma fordon vid bergtäkt
 Orm-bro och havsodlad bro vinner Naturvårdsverkets innovationstävling
Systemnivån












SL storsatsatsar på nya digitala system
Byggsektorns utsläpp lika viktiga som flygets
MSB släpper handbok om att möta informationspåverkan
Trafikanalys yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av
utsläppsnormer för koldioxid från tunga fordon
Energimyndigheten publicerar statistik över transportsektorns energianvändning
Stockholms kollektivtrafik utsedd till bäst i Europa och näst bäst i världen
Ny app för skräddarsydda resor lanseras i Stockholm
Digitalisering; framtidens transportplanering sker i realtid
Fler kvinnor söker Bygg och Anläggningsprogrammen men fortfarande under 10 %
Storstadsplaneringens relevans för hamnens sociala liv
Rapport från Sweco: e-handeln förändrar våra städer

Sjöfart
 Grönt ljus för Norrköpings Hamn
 Nu står näst högsta korsningstorn färdiga i Hamra – Åker
 Sommarens fartygsolyckor
 Politisk samsyn kring sjöfarten
 Göteborgs hamn förnyar rabatt för miljövänliga fartyg
 Ännu ett fartyg flaggar Svenskt
 Fjärrlotsning i uppdaterat lagförslaghttps://www.sjofartstidningen.se/c-vill-satsa-stort-papendelbatstrafik/
 L vill sänka biljettpriserna till Gotland
 C vill satsa stort på pendelbåtstrafik i Stockholm
Spårtrafik
 T-banetåg utrustas med trygghets live kameror
 Positivt mottagande av järnvägsförbindelse Oslo – Stockholm
 Kostnader för nytt signalsystem (ERTMS) skenar
 Skånetrafiken får samlat ansvar för Öresundstrafiken
 Ny räls och framgångsrikt arbete för att öka den tillåtna hastigheten kortar tiden mellan Stockholm
och Göteborg med 10 minuter
 Lokförare populäraste YH utbildningen
Luftfart
 Klart med flyg till Gällivare och Arvidsjaur
 VTI har gjort nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan
 Ny rapport om förutsättningar för framtidens flyg
 Forskning ska leda till bättre tillsyn av flygbolag
Väg













Dags att tänka om hur vi definierar vad en cykelväg är
Rekordökning i försäljningen av laddningsbara bilar
Antalet omkomna i trafiken fortsätter att öka
Fler åtgärder mot olagliga körskolor behövs
Stor brist på chaufförer kan påverka samhället negativt
Lättmonterad elväg med skenor ovanpå vägen testas
Fritt fram cykla på gatan
Energimyndigheten har publicerat en vägledning till reduktionsplikten
Självkörande timmerbil lanserad
Svenskar vill ha promilleregler för elcyklar
Gröna upphandlingar och uppföljning ska ge klimatsnålare transportföretag
Nationellt cykelbokslut för år 2017

3. EU
EU
 Krav på att alla bilar från 2019 varnar när man inte har säkerhetsbältet påspänt
 Europeiska revisionsrätten sågar EU:s Järnvägsnät för höghastighetståg
 ICAO når begränsad överenskommelse om koldioxidutsläpp för flyget, Kina lämnar och EU avvaktar
Ministerrådet
 Italien hotar att sluta betala sin EU-avgift om inte fler medlemsländer tar emot fler asylsökanden.
 Utspelen om unionens möjligheter att höja klimatåtagandet i FN duggar tätt. Sveriges nya linje ser ut
att stå fast även efter valet, men lär dock inte få gehör hos EU-kollegorna






Ministerrådet antog den 26 juni en reviderad förordning för Easa (Europeiska byrån för
luftfartssäkerhet). Beslutet innebär att den europeiska luftfartsindustrin kommer att få ett effektivt
och balanserat regelverk.
Torkan sommaren 2018 har slagit mycket hårt mot jordbruket i framför allt norra Europa. Detta var
jämte en diskussion om EU:s jordbrukspolitik efter 2020 de stora frågorna när EU-ländernas
jordbruksministrar samlades i Bryssel 16 juli.
När EU-ministrarna möttes 20 juli var den enda frågan på dagordningen Storbritanniens utträde ur EU.
EU-ministrarna diskuterade förhandlingsläget mellan EU och Storbritannien.
Den 29 augusti diskuterade medlemsstaterna EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Syftet
med diskussionen var att uppmuntra EU:s partnerländer på Västra Balkan att delta i olika initiativ som
rör den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

EU kommissionen (KOM)
 Till följd av sommarens skogsbränder erhöll Sverige det största samlade brandbekämpningsstödet
inom EU någonsin.
 Kommissionen har upptäckt bilindustrins försök till att fuska med utsläppsmål
 Enligt EU-kommissionens enkät om sommartiden, vill 80 procent av EU:s medborgare avskaffa
tidsomställningen
 EU redo för ett ambitiöst Brexit avtal enligt chefsförhandlare Michel Barnier
 Europeiska revisionsrätten kritiserar EU:s järnvägsnät för höghastighetstrafik
 ICAO har nått en begränsad överenskommelse om koldioxidutsläpp för flyget, men Kina lämnar och EU
avvaktar.
 27 nya projekt får dela på 118 miljoner euro från EU:s största program för forskningsfinansiering,
H2020.
 Kommissionen har startat en plattform för säkerhet för järnvägsresenärer i EU.
 Tyskland vill att mer gods transporteras på järnväg i stället för väg och sjösätter ett omfattande bidrag
för att underlätta för skiftet. Kommissionen har nu godkänt ett statsstöd på 500 miljoner euro.
 Mellan januari och juni i år registrerades 8,66 miljoner nya bilar i Europa – ett historiskt rekord.
 Kommissionen avvisar bestämt anklagelserna från Italiens vice premiärminister Matteo Salvi att EU:s
budgetregler hotar medborgarnas säkerhet genom att begränsa möjligheten till offentliga
investeringar.
 EU och Kina fördjupar samarbetet på transportområdet. Samarbetet inleddes mellan Kina och EU
2015, om en plattform för anslutbarhet.
 Så ska järnvägsolyckor hanteras: EU tagit fram en handbok för internationell kontinuitetsplanering
som fokuserar på information till transportörer och andra intressenter.
 Samråd om sommartid: 84 % vill avskaffa tidsomställningen. Under samrådet, som genomfördes via
internet mellan den 4 juli och 16 augusti 2018, inkom 4,6 miljoner svar från samtliga 28
medlemsländer, vilket är den högsta siffran någonsin för kommissionens offentliga samråd
 Europeiska kommissionens experter har visat bevis på att bilproducenter använder "tricks" för att
minska effekterna av utsläppsregler som träder i kraft 2020, genom att manipulera tester så att
nuvarande utsläppsnivåer ser sämre ut än de faktiskt är.
 Europeiska kommissionen har beslutat att ta bort antidumpningstullar på kinesiska solpaneler.
Beslutet ska hjälpa EU att uppnå sina mål för förnybar energi.
 Kommissionen presenterar handlingsplan för att förhindra och hantera terroristattacker mot
järnvägen
Europaparlamentet
 EU kan ta ledningen i utvecklingen av förarlösa bilar enligt rapport från ledamot i transportutskottet.
 Gröna parlamentariker kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”, de kritiserar den restriktiva
tillgången till vissa, enligt anmälan, nyckeldokument.
Medlemmar i budgetutskottet har godkänt 34 miljoner euro i EU-stöd till Grekland, Polen, Litauen och
Bulgarien. Pengarna kan användas för att täcka kostnaderna för att återställa nätverks- och
vattenhanteringsinfrastrukturen.
 Europaparlamentets styrgrupp för Brexit insisterar på att överenskommelsen måste innefatta en
livskraftig backstop för gränsen mellan Nordirland och Irland.



Om ett företag säljer en produkt i hela EU, men som skiljer sig mellan olika länder, får det inte märka
och märka det på ett till synes identiskt sätt, eftersom det kan vilseleda konsumenter, säger
parlamentsledamöter.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Fyra städer som använder transportdata för att bli mer hållbara och socialt inkluderande
 EU och Kina fördjupar samarbete om transporter

McKinsey rapport Smarta städer; Vilka är medborgarnas drivkrafter för driva på utvecklingen
 Rapport; Företagens fördelar och utmaningar med cirkulär ekonomi
 Hissnande summor satsas på smarta städer i Sverige och globalt
 Forskare är nyckeln till hållbara städer
Sjöfart
 Wärtsila bygger Hub för smart sjöfart
 Rekordpassage genom Nordostpassagen
Spårtrafik
 Southeastern (England) har utarbetat en handlingsplan för att förebygga farliga incidenter på
järnvägen
 Brasilianska Rio Tinto har tagit fram ett helt automatiserat tåg för malmtransporter
 Manchester godkände "one station" lösning” för HS2 som tros ge stor tillväxtpotential
 Prorail i Nederländerna provar att måla övergångarna i gult för att öka säkerheten
 EU kommissionen har godkänt statsstöd om 500 miljoner euro för att stödja järnvägsföretag som
investerar i energieffektiv teknik. Detta för att minska utsläpp och underlätta överflyttning av gods
från väg till järnväg
 Stockholm till Helsingfors på 30 minuter med Hyperloop
 Ny rapport om automatiska plattformsdörrar
 Sverige inför TSD drift för ökad harmonisering av EU:s järnvägsnät
 Fjärde järnvägspaketet i EU realiseras

Luftfart
 Japan vill upp i luften och satsar på flygande bilar
 Är flygande bilar svaret på en långsam utveckling för självkörande bilar?
 (O)säkert i luften, utvecklingen av drönare i framtiden
Väg
 Teknikutvecklingen inom automatiserade bilar går för snabbt för att kunna göra bra riskanalyser
 Brist på lastbilsförare ”alla som idag utbildar sig till lastbilsförare kommer att kunna pensionera sig
som förare”
 World Economic Forum och Boston Consulting Group har publicerat en rapport där de sammanfattar
sitt treåriga samarbete om hur automatiserade fordon skulle kunna omforma framtidens mobilitet i
städerna
 Standardiseringsorganisationen SAE har offentliggjort sina planer att påbörja utvecklingen av ett
program för säkerhetstester av automatiserade fordon
 Väginspektion med hjälp av uppkopplade fordon
 Ny rapport förutsäger att 2030 står "shuttle trafik" för 50 % av den gemensamma
mobilitetsmarknaden
 Studie visar att elbilar halverar omsättningen för bilverkstäder
 Uber lägger ner sin satsning på självkörande bilar
 Volvo trucks och Fed EX genomför platooning med lastbilar
 Små och lätta fordon kommer att erövra staden

 Varför självkörande bilar inte använder GoogleMaps
 Trafiksäkerhet och e-cyklar i Nederländerna
Danmark


Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att ta nästa steg för en ny fast Kattegattförbindelse

Frankrike
 Frankrike har tillsatt en nationell utredare med uppgift att utveckla en strategi för automatiserad
mobilitet
 Frankrike sänker hastigheten från 90 till 80 km på oseparerade vägar
Indien
 Indiska fiskare rensar haven på plast och använder för att bygga vägar
Italien
 Vad fick Morandibron att kollapsa?

Norge
 Norska bilförsäljare tror att framtiden är elbilar
 Norge planerar för att investera 3 miljarder norska kronor för bättre mobiltäckning på tåg
Japan
 En betraktelse över hur transporter fungerar i Japan
Ryssland
 Slut med "Sovjettid" på ryska järnvägen
Schweiz
 Ny järnvägstunnel öppnad
Serbien
 Kina och Serbien överens om att höghastighetsjärnväg mellan Belgrad och Budapest
Storbritannien
 Grönt ljus för Londons autonoma bilar
Tyskland



Berlin utvidgar pendeltågs- och tunnelbanenätet
München planerar en 4,5 km lång linbana

USA
 Parkeringsplatser har ätit upp amerikanska städer
 Åkerier letar förare, med bättre betalt och bättre balans i livet som morot
 Denver satsar på smarta vägar med sensorer och räknar att de kan betala sig själva

