1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: a) kompletterande bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner
 Rapporter: a) Sveriges sjunde nationalrapport om klimatförändringar b) Åtgärder för hållbara städer
2018
 SOU: a) resurseffektiv användning av byggmaterial b) En effektivare kommunal räddningstjänst c) Styra
och leda med tillit, forskning och praktik d) Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för
bättre samordning e) Trafikanalys uppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter
 Uppdrag: a) Regeringen ger Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Lantmäteriet och
Skatteverket uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga
sektorn b) Uppdrag till Trafikanalys att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser möjligheter och
utmaningar med uppkopplande, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system c)
Uppdrag till riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan och
byggprocesser d) Uppdrag till Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Umeå universitet och
Örebro universitet samt i samverkan med Chalmers tekniska högskola att etablera en
kunskapsplattform för artificiell intelligens e) Uppdrag till Boverket att samordna det nationella
klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön f) Uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram underlag
för drönaranvändning i Sverige g) Uppdrag till Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket om säker
och effektiv tillgång till grunddata
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: a) En ny kustbevakningslag b) Ny ordning för att främja god sed och hantera
oredlighet i forskning
 Propositioner: a) En ny regional planering b) Riksdagen har sagt ja till regeringens proposition om
miljöinformation på drivmedel
 Skrivelser: Miljömålen - med sikte på framtiden. Regeringens samlade bild för mandatperioden b)
Regeringens redogörelse för planeringsarbete och sitt beslut till fastställelse av nationell plan för
infrastrukturen 2018 -2029
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018 – 2029
 Regeringen godkänner Sverigeförhandlingens storstadsavtal
 Cykelstrategin följs upp och vidareutvecklas, artikel
 Stadsmiljöavtalen ökar takten i utbyggnaden av kollektivtrafik, artikel
 Överenskommelse om konkurrens inom flyget, fartygsavfall och vägtullar på EU-möte, artikel
 Klartecken från Eneroth, cyklar och mopeder för köra på körbanan även om det finns cykelvägar
 Nationell strategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter
 Stöd till flygplatser och flygtrafik – vad är möjligt. Artikel samt webseminarium
 En strategi som kan möta framtidens moderna godstransportsystem, artikel Eneroth
 Svensk - Franskt innovationspartnerskap för ett mer innovativt och grönt EU

I debatten – politik
 Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat, GP
 Regeringsbeslut hotar miljövänliga bussar, Dagens Samhälle
 En nollvision i tio punkter kan få slut på tågkaoset, DN debatt
 Agenda 2030 visar vägen till en hållbar värld, Shekarabi, Lövin
 Ungdomsförbund anser att reformerna inte räcker – inför bilfria stadskärnor, SvD

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt








Svensk Sjöfart riktar hård kritik mot Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell
Unga gynnas när regeringen satsar på infrastruktur
Äntligen en miljö - och transportsatsning som är lönsam för kommuner, Dagens Samhälle
Snabbspåren ruvar på stora värden för regionerna, Dagens Samhälle
Många skulle vinna på en ny järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, Sydsvenskan
Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat, GP

Från forskningen
 Energimyndigheten utlyser 15 miljoner kronor till sjöfartsprogram
 Skalbagge ger dieselmotorn ny chans
 Så mycket friskare blir Malmöborna med minskade avgaser
 Biogas av gödsel kan minska klimatutsläpp
 Börjar pendlare ändra hur de ser på värdet av sparade minuter? En ny studie av tids/kostnadsavvägningar mellan kollektivtrafik, Uber och Lyft ger en ledtråd.
 Synsimulatortest utvärderas. Personer med stora defekter i synfältet klarar bilkörning i simulator bra
 VTI, gör mer mot den illegala övningskörningsverksamheten
 Ny rapport om hur kollektivtrafiken kan bidra till klimatmålet
 Så kan privat bildelning ta fart i Sverige. Forskningsinstitutet Rise har beskrivit hinder och möjligheter
 ADHD inte överrepresenterade i trafikolyckor
 Nytt forskningsprogram inom transportekonomi
 Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar
 Pendlingskommuner nära storstad har högst livskvalitet
 Hur påverkar de framväxande teknologierna inom lastbilsindustrin de relativa kostnaderna för
transporter
 Samma resultat i körtest med eller utan ADHD
Systemnivån
























Rapport från Energimyndigheten: Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem
Makroanalys från Swedbank kring höghastighethetsjärnväg och miljözoner
Här finns nya ITS-ordlistan för 2018
Näringslivets Transportråd välkomnar samspelet mellan trafikslagen i den ny nationella planen
OECD: Sverige har allt på plats för digitaliseringen – men har svårt att sy ihop det
Så kan automatiserad godshantering öka Sveriges konkurrenskraft
Ny uppdaterad SAE standard för automatiserade fordon. Standarden kan laddas ner här
Stockholms läns landsting har arbetat fram en egen godsstrategi
Ny indikator – indikatorer för en fossil oberoende vägtrafik 2030
Bara var tionde kommun är beredd på självkörande bilar
Lägesanalys av biodrivmedel i Sverige och EU
Goda erfarenheter nolltaxa i kollektivtrafiken i flera mindre städer
Svårare lösa IT-brott efter GDPR
E-handeln energieffektiv när kunderna skippar bilen
Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter
Rapport, ökande e-handel förändrar våra städer
Mälardalsrådet släpper rapport om storregional godsstrategi för Mälardalen
Nu måste våra städer anpassas för att klara e-handelstrafiken
MSB får bred roll kopplad till NIS-direktivet
Ny rapport: Automatiserad ärendehantering
Stigande hav slår hårdast i södra Sverige
Energi och klimatrådgivare fokuserar på sol el och hållbara transporter
Goda förutsättningar för ett 100 % förnybart energisystem

Sjöfart
 Kapaciteten ökar ytterligare i Kapellskär
 Svensk sjöfart välkomnar höjda straffavgifter för fartyg som bryter mot svavelutsläppsreglerna








Är AI framtiden för Svensk Sjöfart
Trafikanalys statistik om sjöfartstrafik 2017
Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell klar
Regeringens nya infrastrukturplan flerdubblar investeringarna i hamnar, farleder och slussar
Volvo Penta lovar att elektrifiera till 2021
Ny bränslecellslösning godkänd

Spårtrafik
 Svenska snabbtåg kör allt långsammare
 Färre omkomna i bantrafiken 2017 visar Trafikanalys statistik
 Dags att realisera det fjärde järnvägspaketet

Luftfart






Lärde sig hantera flygande bil på en timma
Ny rapport: förutsättningar för framtidens flyg
Nya beräkningar från VTI av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan
Högre klimatkostnader för utrikesflyg
Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

Väg











Volvo Lastvagnar tar säkerhet till en ny nivå
80 till 90 % minskade koldioxidutsläpp med elväg
Skärpta krav på information om bilbälte i buss
Stopp för drive me bilarna
Skärpta krav på information om att använda bilbälte i buss från 1 oktober
Framtidens mack tar form
Trafikanalys kunskapssammanställning ”Vad vet vi om taxi?”
Konsekvensbeskrivning av direktivet om rena och energieffektiva transportfordon
Nu ska krocktester inte längre gälla enbart män
Specialutvecklade fartkameror sätts in i tunnlar

3. EU
EU



Förtroendet för EU ökar och stödet för euron är rekordhögt, visar en ny Eurobarometer som publiceras
idag. Terror och migration förblir de viktigaste frågorna i hela EU, samtidigt som svenskarna är mer
oroade över klimatförändringarna än några andra.

Ministerrådet
 Transportrådet har antagit en allmän riktlinje om förslaget till förordning om skydd av konkurrensen
inom luftfarten. Förslaget syftar till att säkerställa rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag från EU
och tredjeländer samtidigt som man bibehåller villkor som bidrar till ett högt antal förbindelser. Rådet
har även antagit en allmän riktlinje om ett utkast till direktiv om mottagningsanordningar i hamn som
ska förebygga dumpning av avfall till sjöss. Rådet enades även om ett förslag till uppdaterade
bestämmelser om elektroniska vägtullar och informationsutbyte.
 Telekommunikationsrådet har enats om en allmän riktlinje om en föreslagen cybersäkerhetsakt. Syftet
med förslaget är att inrätta en cybersäkerhetscertifiering för hela EU för IKT-produkter och IKTtjänster, och att uppgradera Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) till en
permanent EU-byrå för cybersäkerhet
 Rådet för allmänna frågor har antagit slutsatser om översynen av EUs handlingsplan för
sjösäkerhetsstrategi (EUMSS)







Den 1 juli tar Österrike över ordförandeskapet fram till årsskiftet. Ordförandeskapets webbplats:
https://www.eu2018.at/ och prioriteringarna här
Allmänna rådet har uppdaterat luftfartsskyddsbestämmelser, som omfattar ett reviderat mandat för
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och de första EU-omfattande reglerna för civila drönare
av alla storlekar, Commission's Aviation Strategy for Europe .
Miljörådet har antagit slutsatser om genomförandet av EU: s handlingsplan för cirkulär ekonomi.
Toppmöte med svåra frågor avslutades fredag den 29 juni. De viktigaste frågorna på mötet var
migration, brexit, säkerhet och försvar, jobb och tillväxt. Efter långa överläggningar fick man en
migrationsöverenskommelse.

Parlamentet
 Parlamentet vill att cabotagetransporter i ett land ska få bedrivas i högst 48 timmar
 Omfattande säkerhetsregler för drönare har godkänts av Europaparlamentet
 Enligt en ny Europabarometer-undersökning från våren 2018 är Europaparlamentet fortfarande EUinstitutionen med störst förtroende bland medborgarna.
 Sverige kommer att få en extra parlamentsplats men det totala antalet parlamentariker bli färre efter
valet 2019 till följd av Storbritanniens utträde.
 Energibesparingarna i unionen ska utökas från 20 procent år 2020 till 32,5 procent tio år senare. Det är
det övergripande målet som fastställs i uppdateringen av energieffektiviseringsdirektivet som
förhandlats klart.
 Parlamentet hade förhoppningen att nå en uppgörelse med rådet om ett system för fördelning av
kvotflyktingar. Men rådet backar och vill att all asyllagstiftning behandlas som ett paket
 Den ideella föreningen Fatta! har i år vunnit Europeiska medborgarpriset, Europaparlamentets pris för
enastående européer.
EU kommissionen (KOM)
 Kommissionen föreslår ökad finansiering till investeringar för att koppla samman EU-medborgarna
genom högpresterande infrastrukturer
 Kommissionen har presenterat ett antal budgetförslag; Migration och gränser, Fiske- och havspolitik,
Europeiska försvarsfonden, säkerhet, civil krishantering, Grannskapspolitik och utvidgningsfrågor Läs
här om lagförslag och faktablad om EU:s nästa långtidsbudget
 EU och Australien inleder förhandlingar om ett omfattande handelsavtal
 EU-kommissionen i Almedalen 2018. Alla seminarier direktsänds på
www.facebook.com/EUkommissionen
 Självförsörjning, bioenergi, drivmedel och avfall. Det är bara några av ämnena i förnybart paketet som
EU-lagstiftarna preliminärt kom överens om förra veckan. Överenskommelsen finns ännu inte
tillgänglig på papper, men mycket går redan att utröna från resultatet

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Fossilbubblan kan spricka snabbare än väntat
 De gömda krafterna som formar en stad
 Det finns en sak med Uber som inte är disruptiv, arbete! Gig ekonomin är inte så stor som förväntat
 Kina och Ryssland har tecknat ett bilateralt avtal för att ta bort hinder som försvårar internationella
transporter
 Varför små fordon kommer att erövra staden
 90% av plasten kommer från de här tio floderna
Sjöfart
 Stena vill också vara med på AI vågen och har tecknat partnerskap kring utveckling av AI teknologi på
fartygen
 Panamakanalen sätter nya månadsrekord

 Rederier fruktar följderna av handelskrig
 Hamnoperatör lanserar blockchain teknik för att stödja kommunikationen
 Nytt blockchainsamarbete mellan 22 EU länder
 Sjöfartssektorn kan vänta sig en framtid med disruptiva förändringar och nya aktörer
 Ny rapport: Gas ingen lösning för sjöfarten

Spårtrafik
 Sydafrikansk väg - järnvägsbuss lanserad och provkörs
 Nya höghastighetståget mellan Berlin och München fördubblade passagerarantalet
 att hacka wifi på tåg –var finns de svaga punkterna
 Deutsche Bahn och Georgiska Järnvägen har slutit avtal för att stärka multimodala transporter
Luftfart
 Nya restriktioner för drönare i England
 NASA:s teknik minskar flygoväsen med 70 %
Väg





Daimler lastvagnar satsar på automatiserade fordon till nivå 4
Ford testar autonom leveransbil för att se hur den interagerar med konsumenter
Självkörande bilar trafikerar hela Boston i komplicerade trafikförhållanden
Varför små fordon kommer erövra staden

Danmark




Danmark sluter ytterligare avtal med Kina och Australien om digitalisering och e-navigation. Tidigare
finns avtal med Sverige och Sydkorea
Drönare finner användning i sjöräddningsarbetet.
Bred enighet om nya elcyklar

Frankrike
 Amazon installerar boxar för att hämta varor 980 tågstationer
Japan
 Japan satsar på solvägar och el genererande golv till OS
Kina
 Trans - Himalaya järnväg mellan Nepal och Kina planeras
Nederländerna
 Antwerpens hamn börjar använda blockchain för last dokumentation
Storbritannien
 Grön korridor planeras längs höghastighetsjärnvägen HS2
 Heathrow får en tredje landningsbana
Syd och Nordkorea


Samtal om att koppla ihop järnvägen mellan länderna

USA
 Denvers smarta trafiksignaler kan rädda liv
 Digitaliseringen driver USA:s trettio största hamnar till förändring
 4 juli, Independence day uppskattas 164 personer omkomma i trafiken och 18600 personer bli
allvarligt skadade enligt statistik från National Safety Council




Förslag om att bygga höghastighetsjärnväg mellan Orlando och Tampa har lämnats in till
myndigheterna
Kalifornien först ut med digitala registreringsskyltar

