1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 SOU:
o Brännheta skatter, bör utsläpp från avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från
energiproduktion beskattas?
o Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
 Uppdrag:
o Uppdrag till Naturvårdsverket att utreda undantag från tillstånds och anmälningsplikt för
verksamheter som behandlar avfall
o Uppdrag till Naturvårdsverket att utforma ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för Sverige
i enlighet med Parisavtalet
o Uppdrag till MSB att verka för samordning av risk och sårbarhetsarbete som bidrar till ökad
trygghet och säkerhet i samhället
o Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i
tågtrafiken.
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Några frågor om alkolås.
 Remisser
o Remiss av Transportstyrelsens rapport förares användning av kommunikationsutrustning
under färd
o Remissvar på nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
2018 - 2029
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Utökat mandat för myndigheter när transportföretag bryter mot reglerna på yrkestrafikområdet
 Frankrike och Sverige ska samarbeta om grön innovation, Stefan Löfven
 Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 Samverkan ska begränsa förseningar i tågtrafiken, Tomas Eneroth
 Productive 4.0 informationstekniken som tar produktionsindustrin till nya nivåer, Mikael Damberg
I debatten – politik
 Efter grälen om Svenska snabbtåg, nu väntar partiledarsamtal, Ny Teknik
 Transportföretagen – Vi stödjer Axelssons klimatförslag
 Sverige behöver ett nytt cyberförsvar, DI
 Så kan Sverige få fart på de krisande godstågen, DI
 Tvärförbindelse leder in på fel väg, Dagens Samhälle
 Ledande politiker borde reagera, Sjöfartstidningen
 Varför daltar regeringen med biltillverkarna, SvD
 Det krävs krafttag för att säkra det digitala samhället, Computer Sweden

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 En ny nollvision som både räddar och förlänger liv, Dagens Samhälle
 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas, Ny Teknik
 Försenad väg slår mot Stockholms sjötrafik, Svensk Sjöfart
 Nationell plan mot korruption behövs, Offentliga Affärer
 En ny HH förbindelse skulle bli lönsam inom 24 år trots att det kostar 30 miljarder, Sydsvenska
dagbladet
 Ta bort hållplatser och höj priset, GP

Från forskningen
 Säkerhetsorienterad cykling och trafikolyckor
 Belgisk studie visar att lägre och variabla hastigheter ökar den faktiska medelhastigheten
 Fords smarta keps väcker chaufförer som nickar till
 Hondas nya motorcykel får el genom vindgenerator
 Hur kan vi lära av Göteborgs införande av trängselskatt
 Nya bränslet e-diesel utvinns ”ur luften”
 Kan digitala backspeglar öka trafiksäkerheten
 Lignin möjlig ingrediens i biodrivmedel
 VTI prövar ny metod för planering av tågtidtabeller
 Svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel
 Kostnads - nyttoanalys fångar inte hela Samhällsnyttan
 Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd
Systemnivån




















GDPR (General data protection regulation) ersätter nästa år PUL. Experter ser det som ett gyllene
tillfälle att får ordning på data
Ny rapport; Utveckla Svenska städer – planera för smart tillväxt utgiven av Tillväxtverket
Bättre vägledning för risk och sårbarhetsanalyser från Svenska Kraftnät
Gemensam övning ska stärka Sveriges totalförsvarsförmåga
Omvärldsanalys Svensk kollektivtrafik hösten 2017
Agresso åker ut från myndigheterna, formaliafel i upphandlingen
Tror på underjordisk logistik
Spjutspetsexempel i stadsutveckling
Rapport: Stora vinster för städer som blir smarta
World Energy Outlook 2017
Wanted 40 000 personer sökes
Undersökning 75% vill att Sverige ska bli förnybart
Rapport från SMHI; Klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling
Ny lärobok om kollektivtrafik nu utgiven i Sverige
Så förändras resandet när kollektivtrafiken kopplas upp
Ny rapport som rankar robusta och sårbara kommuner
Skånetrafikens satsningar 2018
Sverige riskerar att missa EU:s infrastrukturmål
Så kan vi ge nyanlända bättre tillgång till kollektivtrafik

Sjöfart
 Lyft för tonnageskatten – Wallenius ansluter 10 fartyg till systemet.
 Nya statsisbrytare bör köpas in
 106 dödsfall inom EU 2016
 LNG terminal byggs i Oxelösund
 Mer sjöfart - Ja tack! Transportköpare om överflyttning
 Halv miljard ska säkra Göta älv mot skred
 Sverige kandiderar till IMO:s råd
 Fler sjötransporter efterfrågas
 Ny hamntaxa slår hårt
 Sanktionsavgifter mot svavelfusk på gång
 Mudderfråga till mark och miljödomstolen
Spårväg
 Kroppskameror används för att öka säkerheten på tåg
 Satsar 138 miljoner på trygga stationsmiljöer
 SL häver kontrakt med signalsystemleverantör




Skånetrafiken i danskt samarbete om tågtrafiken över Öresund
Ny app för vagnsläge lanseras av SJ

Luftfart
 LFV och Swedavia etablerar flygtrafikledning på distans vid fyra flygplatser
 Swedavia vinner pris för sin satsning på biobränsle
Väg
 Mjukvara för hantering av dåliga förhållanden, Inom EU-projektet RobustSense har man utvecklat en
mjukvaruplattform som möjliggör integration av bilbaserade sensorer
 Tänkande busshållplats larmar själv vid bråk och skadegörelse
 Nya affärsmodeller ska utvecklas i nytt projekt för kollektivtrafik och samåkning i glesbygd. Se även
denna nyhet
 Nu påbörjas tester av självkörande bussar och bilar i Sverige
 Så ska fler lockas att köpa elbilar i Oskarshamn
 Nytt SKL projekt ska få fler att cykla
 Lång väg mot förarlösa bilar
 Alstom presenterar APS för väg en innovativ lösning för elvägar
 WSP projekterar Stockholms första snabbcykelväg

3. EU

Ministerrådet
 Bulgarien har inte någon uttalad ambition att fokusera på miljöpolitiken under sitt ordförandeskap.
Just nu stressas därför flera EU-förhandlingar mellan lagstiftarna i Bryssel på, bland annat kring hur
EU:s klimatpolitik ska se på skog- och markens bidrag.
 Sveriges statsminister Stefan Löfven stod tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017. Toppmötets fokus låg
på att främja rättvisa jobb och tillväxt.
 På Allmänna rådets möte i november diskuterades EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, antogs
slutsatser om cybersäkerhet och digitalisering. I kretsen EU27 röstades om var EMA (Europeiska
läkemedelsmyndigheten) och EBA (Europeiska bankmyndigheten ska ligga efter att Storbritannien
lämnat EU.
 Femte toppmötet inom Östliga partnerskapet. dvs. EU:s relationer med Ukraina, Georgien, Moldavien,
Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland. Reformer och ett fördjupat, breddat och fokuserat samarbete
stod på dagordningen
 EU-parlamentet och Ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om en förordning för att
förlänga de nu gällande bestämmelserna för luftfart i förordningen om EU:s system för handel med
utsläppsrätter

EU kommissionen (KOM)
 Kommissionen presenterar shift2rail
 Direktiv för fordonsutsläpp riskerar att urvattnas
 Nya EU bestämmelser om trafikdata
 EU uppmanar nio länder däribland Sverige att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen
 Revisionsrätten har granskat ERTMS - Special Report No 13/2017: "A single European rail traffic
management system: will the political choice ever become reality?"
 Listan över säkra flygbolag har uppdaterats. Den senaste informationen finns här
 Nu har kommissionen och parlamentet skapat Women in Transport – EU Platform for change Det är
endast 22 procent kvinnor i transportbranschen.







EU finansiering för alternativa bränslen, ett initiativ från kommissionen för att genomföra Parisavtalet.
Utvecklingen är mycket positiv med en snabb ökning av andelen förnybar energi och fallande
kostnader för denna. Lägesrapporten om EU:s energiunion finns här.
Europeiska kommissionen föreslår genomgripande reform av EU:s momssystem.
EU-kommissionen har presenterat sitt lagförslag med nya riktvärden för koldioxidutsläpp från nya
fordon, som ska gälla från 2020.
EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller. Bara Tyskland,
Nederländerna och Österrike har hittills tillämpat förordningen.
I början av november lanserades Clean Mobility Package

Parlamentet
 Wikström (L) vill att rådet kör över Tusk i flyktingfrågan
 Unionen ska minska energiförbrukningen med 40 procent fram till år 2030, om industriutskottet i EUparlamentet får bestämma. Men frågan är om deras ambitionshöjning överlever i slutförhandlingar.
 Nya regler som ska göra det möjligt att följa TV från hemlandet via internet runtom i EU, har godkänts
av parlamentets utskott för rättsliga frågor.
 Den 28 november antog parlamentets utskott för energifrågor ändringar i direktiven för förnybara
energi. De nya direktiven innebär att målsättningen höjs till 35 procent för andelen grön energi 2030
samt nya principer för framtida ekonomiskt stöd till utvecklingen av förnybara energikällor.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Digitalisering kommer att transformera de globala energisystemen med stora konsekvenser för alla
energiaktörer. Läs IEA:s rapport här
 Hur nära är världen hållbarhet? Långt ifrån, läs Global Mobility Report 2017 från Världsbanken
 Noll-visionen beskriven utifrån amerikansk synvinkel. Intervju med Matts-Åke Belin
 Climate Change Performance Index 2018 Sverige i topp.
 Kina satsar på AI. Baidu, Alibaba, Tencent och IflyTek identifierade av regeringen att driva utvecklingen
 Pokemon Go har orsakat fordonsskador för flera miljarder
 Klimatåtgärder i Kina och Indien uppväger USA:s avhopp.
 IRU stödjer EU:s arbete för fler kvinnor i transportsektorn
 Första intermodala TIR operationen inkluderande tåg, väg och sjöfart genomförd och visar på stora
vinster
 Amazon utvecklar molntjänst för spioner
 Gartners 10 spådomar om de kommande 5 åren, kan göra en mörkrädd
Sjöfart
 Europeisk Sjöfart kan sluta som varven, om inte EU stärker sektorn tar Kina över
 Skrubber och EGR till containerfartyg
Spårväg
 EU kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller
 Världens första solcellsdrivna tåg har anlänt till Australien
 Vätgas kan ersätta diesel inom 15 år tror experter
 Avhopparens företag utmanar Elon Musks Hyperloob med enklare och billigare lösning
 Finskt tåg till Kina kan korta Svensk ledtid
Luftfart
 Automatiserad godshantering på Finnairs nya terminal




Väg
















Nya designen ska revolutionera flyget
Kinesiskt drönartaxi vill knäcka Über i luften
Airbus, Siemens och Rolls Royce bygger hybridelektriskt plan

EU kommissionens kommande direktiv för fordonsutsläpp befaras att urvattnas
Siemens gör försök med elvägar i Kalifornien, se bilder här
Tesla överraskade med nya el lastbilen
5 krav för framgångsrika självkörande bilpooler
Eon bygger 10000 laddstolpar i Europa till 2020
Flixbus är Ubers motsvarighet för bussresor mellan städer i Europa, kan det även förnya bussresandet i
USA
Bob Lutz, legend inom bilindustrin menar att självkörande bilar kommer att dominera om 15 till 20 år
Stora vinster med längre lastbilar och platooning
Det vet vi om Tesla Semi, den eldrivna lastbilen se video här
Apples innovation är ett stort teknikkliv för autonoma bilar
Överraskande studie; så ser bilmarknaden ut 2040
Volkswagens elsatsning – 340 miljarder på 5 år
Snart kan autonoma bilar få en egen fil
Bilåkandet kommer att öka med 65 % till 2040. Läs rapport här
Biljättar bygger laddstationer över hela Europa

Australien
 Ny rapport pekar på vikten att utveckla järnvägen för Australiens utveckling
Danmark
Finland
 Ny lagstiftning på plats för att kunna etablera MaaS
 Allt starkare sjökluster i Finland

Nederländerna
 Alla järnvägsstationer anpassade för synskadade i Holland
 Fem skäl varför Amsterdam fungerar så bra för cyklar
 Holland inför lag som gör det möjligt att testa fjärrstyrda bilar
Italien
 Venedig begränsar kryssningsfartyg

Japan
 Ber om ursäkt för 20 sekunders för tidig avgång
Kina
 BMW:s hyperloop för cyklar ska lösa Kinas trafiksystem
 Nu rullar spårvagnarna helt spårlöst i Zhuzhou
Norge
Singapore
Storbritannien
 Oxford Street blir gågata
 England vill få förarlösa bilar i trafik senast 2021

Spanien
Tyskland
USA
Österrike

