1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv:
 Departementsserien: a) Anpassad miljöprövning för grön omställning b) Genomförande av EU direktiv
om säkerhet på passagerarfartyg
 Rapporter: Fossilfria bränslen för att minska transportsektorns klimatpåverkan
 SOU: a) Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. Tre nya analys och utvärderingsmyndigheter
föreslås istället för nuvarande sju samt att uppdraget förtydligas b) Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige
 Utredningar:
 Uppdrag: a) Energimyndigheten får i uppdrag att utreda vissa frågor gällande systemet med
reduktionsplikt b) Boverket får i uppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon enligt
direktivet om byggnaders energiprestanda
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Här är nya Trafikutskottet
 Steg framåt i utvecklingen av EU:s ramprogram för forskning
 Utredare: Så ska vi locka utländska studenter
 Åsa Westlund (S) blir ny ordförande i EU-nämnden. Åsa Westlund var europaparlamentariker för
Socialdemokraterna 2004 till 2014. Sedan 2014 sitter hon i riksdagen och avslutade den förra
mandatperioden som ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
I debatten – politik
 Ett hållbart samhälle kräver långsiktig byggforskning, Dagens Samhälle
 Kockan klämtar för Svensk ödesfråga (höghastighetsjärnväg), Expressen

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Elektriska flygplan en växande vandringsmyt, GP
 Därför har Tesla gjort sitt i växande städer, aktuell hållbarhet
 Ställ krav på sysselsättning i offentliga upphandlingar, DN debatt
 Även en svag regering kan styra sina myndigheter, Dagens Samhälle
 Sjöfartsverkets höjda avgifter på tvärs med politiska ambitioner, Svensk Sjöfart
 Så får vi ett klimatsmart flyg, GP
 Dags att göra tåget billigare och flyget dyrare, DI
 Arbetslivet drabbas när man inte kan lita på tågen
 Förfallen infrastruktur – ett politiskt misslyckande, Infrastrukturnyheter
 Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga, Dagens Samhälle
Från forskningen
 Hur uppmärksamma är människor när de cyklar, en jämförelse mellan vuxna och barn
 Stadsplanering kan bidra till bättre luft i nya stadsdelar
 BNSF och GE testar batteridrivet godståg med start 2020
 Första Hyperloopstudien redovisad i USA
 Den elektriska bilen lagrar energi i karossen med hjälp av kolfiber.
 Elbilsägare använder bilen mer än andra
 S2R godkänner 19 projekt till ett värde av 152,6 miljoner euro
 EU planerar att investera 700 miljoner Euro i hållbara och innovativa transporter
 Hondas smarta vägkorsning
 Batteriforskning i USA








Digitalt uppkopplad logistik nyckel till ett effektivare godstransportsystem
Intelligent Vide gate ska skapa ökad effektivitet på Europas järnvägsterminaler
Multimodal informationsdelning – en öppen digital plattform för delning av logistikdata
Brett forsknings och innovationsprogram ska göra godstransporter fossilfria
Teknologi och automation kommer att definiera framtidens vägtransporter enligt ny forskning från IRU
Innovation och konkurrens bidrar till att hitta lösningar för ”sista milen leveranser”

Systemnivån


















Kneg varnar för brist på biodiesel
Unik plattform (GeoBim) ska ge säkrare osäkerhet under mark
Sammanvägd rapport om informations-och cybersäkerheten i bevakningsansvariga myndigheter från
MSB
TCO och M Universiteten behöver bättre matcha efterfrågan på arbetskraft
Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker
Analys: mikromobilitet och mikrotransporter – bubbla eller framtidslösning?
Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande
SKL satsar på stöd om smart mobilitet
Mobilitetstjänster möjliga även på landsbygd
Utlokaliserad myndigheter: Det går bra nu
Rapport: Kollektivtrafiken ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter med nästan tre miljarder
kronor
Sveriges första riksarkitekt ska skapa hållbara livsmiljöer
Elavbrott och tillgänglighetsattacker kan få allvarliga konsekvenser för samhället
Ökad återvinning genom industriell symbios
Region Skåne inför intelligent transportstyrning på E6
3500 pendlare valde bort bilen när E6 var avstängd
Ny sajt ska locka unga till transportbranschen

Sjöfart
 Kraftig uppgång av godstransporter till Stockholms hamnar. Även Sveriges övriga hamnar visar på stor
godsökning
 Studie, samarbete ökar närsjöfarten
 Ystad hamn kan få EU-pengar
 Nya portar fördubblar kapaciteten i Göteborgs hamn
 Sökstatistiken till sjöfartshögskolorna är dyster läsning även i år
 Sjöfartsverket avvaktar förändringar av miljöincitament
 Torr sommar orsakar ovanligt låg vattennivå i Mälaren
 Containertrafiken återhämtar sig i Göteborg
 Sjöfartsverket föreslår höjda avgifter 2019
Spårtrafik
 Snälltåget satsar på trafik till Norrlandsfjällen
 Fler personresor med tåg ökar efterfrågan på depåer
 Ökat regionalt resande på järnvägen 2017

Luftfart
 LFV får EU stöd för fortsatt utveckling av flygtrafiktjänsten
Väg





Eon vill dra elväg i Örebro
Cykelinnovationer som kan leda till systemförändringar
Scanias uppkopplade väst larmar när föraren hamnar I trubbel
Storsatsning på fler cykelresor i Stockholms län




Studie i Västsverige visar stor potential att lösa transportbehovet med cykel
Ny bildelningstjänst med elbilar startar i Stockholm

3. EU
Ministerrådet
 Europeiska rådets möte den 18 oktober handlade främst om migration och inre säkerhet. Mötet
följdes av eurotoppmöte i ett inkluderande format. Dagen innan samlades de EU27-ländernas ledare i
Europeiska rådet (art. 50) för att diskutera Storbritanniens utträde.
 Rådet gick emot Europaparlamentet som föreslagit högre ambitionsnivåer och godkände i stället
kommissionens ursprungliga förslag om utsläppstak för nya personbilar och lätta nyttofordon för 2025
och 2030
 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog i en diskussion i Bryssel i den europeiska
batterialliansens regi om batterier och hållbarhet. Utvecklingen av hållbara elkällor spelar en viktig roll
inom miljöområdet i vid bemärkelse.

EU kommissionen (KOM)
 EU underkänner Italiens budget och ber om en ny. Det är första gången kommissionen tar till denna
åtgärd. Budgetbråket trappas därmed upp.
 Numera finns ett nytt europeiskt rese- informations- och auktorisationssystem, ETIAS (European Travel
Information and Authorization System) som möjliggör elektronisk övervakning av tredjelandsresenärer
till Schengenområdet.
 Europeiska investeringsbanken (EIB) har beslutat godkänna finansiering av ett antal investeringar i
hållbara transporter. Bidragen går till investeringar inom alla trafikslag och ingår som en del i EIB:s
investeringsprogram för hållbara transporter.
 De har tidigare kallats ”monstertruckar” men nu höjs röster för att återigen lansera lastbilar med långa
släp som ett sätt att minska bränsleåtgång för godstransporter på väg.
 Transportkommissionär Violeta Bulc har lanserat det europeiska nätverket U-space för
demonstrationsprojekt för drönare. Nätverket blir ett forum för att dela kunskap om hur man behåller
utförande som sker med drönare säkra, säkra och gröna.
Europeiska järnvägsbyrån har tagit fram en rapport om hur man kan förenkla kombinerade transporter,
läs mer här
 Kommissionens arbetsprogram 2019: Hålla vad vi lovar och förbereda oss för framtiden
 Transportkommissionär Bulc har utnämnt Matthew Baldwin till ny europeisk koordinator för
trafiksäkerhet
 Kommissionen inför nytt stödsystem för godstransporter på järnvägen
Europaparlamentet
 Europaparlamentet anser att data i självkörande fordon är upphovsrättsligt material. Ledamöterna i
Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade emot den svenska Europaparlamentarikern
Max Anderssons tillägg i utskottets förslag till yttrande att data till och från självkörande fordon inte ska
betraktas som upphovsrättsligt material.
 Europaparlamentets transportutskott vill höja ersättningen vid tågförseningar. Det ska också bli enklare
för funktionshindrade och cyklister att åka tåg.
 Rekordhöga 68 % av EU-invånarna tycker att deras land har tjänat på EU-medlemskapet, visar en ny
opinionsundersökning från Europaparlamentet kallad Eurobarometer. I Sverige har andelen ökat med 7
procentenheter till 73 % sedan den senaste mätningen i april.
 Svårt att hitta bred enighet för att få ner lastbilsutsläpp
 Anders Sellström (KD) ersätter Adaktusson i EU-parlamentet
 EU-toppmötet skruvar upp tempot för cybersäkerhet. EU måste öka takten sista halvåret av
Europaparlamentets mandatperiod för att hinna fatta beslut om cybersäkerhet och en rad andra
säkerhetsfrågor.

Övrigt
 EU:s "femte frihet" tar bort krav på var data ska lagras
 EU:s miljöministrar överens om utsläppskrav på bilar

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Fehmarn-Bält tunneln ska anpassas för självkörande fordon
 Rapport för hur simulationer av 11 scenarios med delad mobilitet påverkar Dublin med inriktning på
trängsel, CO2 utsläpp och offentligt utrymme.
 Hovrätten i Nederländerna har fastställt en dom från 2015 som anger att regeringen har ansvar och
måste minska utsläppen snabbare
 Världens paket fortsätter att växa snabbt
 Framtidsanalys från Booking.com; så här kommer vi att resa framöver
 Tysk lagändring kan stoppa förseningar av Fehmarn-Belt förbindelsens byggstart
 Tio smartaste städerna i världen
 18 000 franska studenter ratar företag som inte tar hållbarhet på allvar
 Rapport om kvinnors säkerhet och trygghet i trafiken
 Delad mobilitet kan revolutionera transporterna i Dublin
 120 miljöorganisationer har skrivit under på att bioenergi förvärrar klimatkrisen
Sjöfart
 EU bidar med finansiering för upprustning av länken Helsingfors till Tallinn
 Sjöfarten har den största teknologiska utmaningen på 100 år för att klara omställning till hållbarhet
 Sju trender som påverkar sjöfartens framtid
 Universal Cargo System – Ett alternativ till att bygga större och större fartyg med allt vad det för med
sig i investeringar av hamnar mm.
 EU godkänner att Danmark utvidgar tonnageskatten
 IMO håller fast vid datum för svavelregler
 Ny rapport om sjöfartsstatistik från UNCTAD
 Rapport kring informationsdelning för effektivare maritim logistik från ITF
 EU vill påverka sjöfartens arbetsvillkor
 IMO har tagit fram en handlingsplan för att minska sjöfartens plastavfall
 IMO:s klimat och miljökommitté MEPC förbjuder högsvavligt ombord på fartyg
Spårtrafik
 England först med att pröva personliga störningsmeddelanden till sina passagerare
 400 km/h Alfa X experimenttåg startar pilot 2019
 Första fullskaliga Hyperloop tåget presenterat
 EU uppmanar Frankrike och Italien att bryta dödläget vid höghastighetssträckan mellan Lyon och Turin
 Norge planerar nu också för en bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm
 Transportsystemet Hyperloop väcker intresse i hela världen
Luftfart
 Kommer drönare att revolutionera transporter?
 Über siktar på mat leveranser med drönare till 2021
 Vad en översvämmad japansk flygplats kan lära oss om högre havsvattennivåer
Väg






Toyota fokuserar på äldre med ett pilotprojekt kring autonoma transporter
Ford vill att utvecklare av själkörande bilar enas om gemensamma standards
Sex trender för åkerier nu och i framtiden
Rapport: Kommer lastbilsförare att bli arbetslösa? När bilarna blir självkörande
Volvo Lastvagnar lanserar eldrivet för försäljning i California med start 2020

 Waymos bilar kan samarbeta med polisen
 -35 % CO2 för lastbilar i EU till 2030
Danmark


Danmark utvecklar nya undervattensdrönare

Finland
 Utredning om snabba tågresor mellan Finlands städer
 Helsingfors MaaS app Whim: är de verkligen mobilitetens stora hopp?
 Spårvagnar vinner över superbussar i Åbo
 Finland ser över möjligheterna att gå mot nettolön istället för restitution inom sjöfarten
Frankrike
 Paris får behålla sitt förbud mot bilar längs med Seine
Norge
 Norsk fartygstunnel på väg in i mörkret, för dyr och inte samhällsekonomiskt lönsam
Singapore
Storbritannien
 London planerar att kraftigt minska den kollektiva busstrafiken och konstaterar att nedgången i
antalet bussresenärer beror på ökad cykling
 Storbritannien skapar rehabiliteringsprogram för riskfyllda motorvägar
Turkiet


Nya regler för tankfartyg försinkar passage genom Bosporen

Tyskland



EU kritik stoppar inte Tysk vägskatt
Försök till terrorattack mot Tyskt höghastighetståg

USA
 Hur full är full för att köra bil? Utah sänker promillegränsen från 0,8 till 0,5
 Självkörande buss för skolbarn stoppas

