1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
• Departementsserien: a) Skärpt kontroll av statliga myndigheters ut kontraktering och överlåtelse av
säkerhetskänslig verksamhet b) Vinterdäckskrav för tunga vägfordon c) Statistik på upphandling
• Uppdrag: a)Uppdrag till Trafikverket att utreda förutsättningarna för att alpvägar på sikt ska kunna
vara en del av det Svenska transportsystemet b) Uppdrag till Transportstyrelsen att utreda
finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada c) Uppdrag till Trafikverket att redovisa åtgärder för
en ökad produktivitet i anläggningsbranschen
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
• Lagrådsremisser: Ny järnvägstrafiklag b) Anpassning av svensk rätt till EU förordningen om
linbaneanläggningar.
• Propositioner:
• Remisser: Remiss av Trafikanalys rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten.
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
• Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgeten, Ardalan Shekarabi
• Ministrar vill påskynda arbetet med EU:s digitala inre marknad
• Testbäddar för morgondagens material - ett hållbart steg för Svensk produktion, Mikael Damberg
I debatten – politik
• En ny sjöfartspolitik, DI
• Industrin sågar sjöfartsverkets förslag till nya avgifter

2. Omvärld – Nationellt

I debatten - övrigt
• Trafikverket gör helt rätt
• Svensk sjöfart behöver minimera sina utsläpp, DI
• Färre bilar ett måste när Göteborg växer, GP
• Transporternas mörka baksidor måste hanteras
• Svensk – Norskt dubbelspår öppnar nya möjligheter, Dagens Samhälle
• Så kan transporterna med lastbil bli fossilfria
• Byggboom bromsas av brist på ingenjörer
Från forskningen
• EIB har beviljat 1,8 miljarder euro till nya väg- och järnvägsprojekt
• Nya klimatsäkra lösningar för hårda ytor i städerna
• Samordning av kollektivtrafik och andra mobilitetslösningar gynnar landsbygden
• Upplevs osäkert att cykla på nya bygdevägar
• Samhällsekonomiska modellers roll för investeringar i infrastruktur. Ny rapport från VTI
• Bättre beräkningar av flygrutter kan minska flygets klimatpåverkan
• Alkohol och cykling – en multidisciplinär rapport
• Ultraljudsensorer räddar barnen som glömts i bilen
• Cykla i grupp säkrare än ensam
• Ny metod gör bioetanol av jordbruksavfall
• Utklassar litiumbatterier till en bråkdel av kostnaden
Systemnivån
•

Självkörande bilars effekt på stadsmiljön ska utredas i Stockholm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportstyrelsens avgifter 2018
Ovanligt stor resvaneundersökning i Göteborgsregionen
Kartläggning av projekt som bidrar till utvecklingen av tillitsbaserad styrning
Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen
Kollektivtrafiken ökar i Göteborg medans bil och cykel stagnerar
IKEA växlar upp sin E-handel med ny storsatsning
Trender inom datasäkerhet och integritetsforskning för fordon
IT-skandalen öppnade ögonen – nu måste jobbet göras
Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning
Sverige bäst i världen på att rapportera hållbarhetsmål. Läs rapporten här
Störst potential för till miljövinster i delningsekonomi finns i transportsektorn. Läs rapporten här
Hur nära är vi i Norden till automatiserade fordon? Rapport där 75 experter intervjuats
Positiv internationell bild av kollektivtrafiken i Skandinavien
Öresundsbron i ny innovationstävling

Sjöfart
• Regeringen satsar 50 miljoner på miljö & klimat genom ökad inlands- och kustsjöfart
• Ny studie om LNG fartyg visar på stora positiva effekter
• Stena Line och Trelleborgs hamn inviger landström
• Högre turtäthet över sundet när Scandlines ökar turtätheten
• Självkörande båtar kan ersätta 40 000 lastbilsturer
• Historisk stor satsning på sjöfart
• Svaveldirektivet har utfallit positiv enligt rapport från Trafikanalys
• Regelförenklingar godkända av riksdagen
• Strejkvarsel inom skärgårdstrafiken
• Lägre tillsynsavgift till årsskiftet
• Nya regler för behörighet och bemanning

Spårväg
• Så vill Stockholms Handelskammare förlänga tunnelbanan.
• Riksrevisionen ska granska signalsystemet ERTMS. Så även EU:s revisionsrätt
• Green Cargo prioriterar proaktivt underhåll
• Malmbanan klarar nu Europas tyngsta tåg
• Vilka framtida bränslen gäller för tågen?
• CCInfra demonstrerar betong på rulle
• Tågpremie hjälper Folkhälsomyndigheten nå klimatmål
• Nytt projekt utvecklar statistiken för godståg
Luftfart
• Flygbolag hoppas flyga eldrivet inom 10 år
• Arlanda växer men tappar i EU
• Regeringen förenklar offentligt stöd till regionala flygplatser
• Arlandas flygbränslehantering är årets ”klimatkomet”
• Fem punkter för framtids säkrat flyg
Väg
• Start utveckling av cykelstråk i Stockholms län
• Skåneanalysen – Hur många kan cykla till jobbet i Skåne?
• Transportstyrelsen öppnar upp för försök med förarlösa bussar
• Attitydförändring bättre än elbilar
• Allt fler delar bil – men parkering ställer till det
• DB Schenker testar konvojkörning på Svenska vägar
• Östgötatrafikens resenärer kan hålla koll på bussen i ”molnet”
• Nu blir det översyn av förarutbildningen

Stark utveckling av cykelstråken i Stockholm
Lidl och Einride i Halmstad blir först med självkörande lastbil vid livsmedelstransporter
Trafikanalys förordar sänkt bashastighet i tätort

•
•
•

3. EU
•

EU förhandlingar om minskade utsläpp av växthusgaser

Ministerrådet
• Rådet har meddelat parlamentet att man inte kan godkänna de tillägg de gjort i budget för
2018. Parlamentet vill öka budgeten ( €1.8 billion)
• Den 19 oktober 2017 antog Europeiska rådet slutsatser om migration, ett digitalt Europa, säkerhet och
försvar samt yttre förbindelser.
• Europeiska rådet (art. 50) antog den 20 oktober 2017 slutsatser om läget i brexitförhandlingarna.
• Rådet har antagit tre nya regler som kommer göra resan på havet säkrare
• Ministrar vill påskynda arbetet med EU:s digitala inre marknad
EU kommissionen (KOM)
• Ökat terrorskydd till offentliga platser
• EU-kommissionen vidtar åtgärder för att stärka EU:s globala ledarskap när det gäller rena fordon
• Nästa års arbetsprogram för kommissionen är nu klart
• Kommissionen har lanserat sitt arbetsprogram för Horisont 2020 för åren 2018-2020
• Säkerhetsunionen: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att skydda EU-invånarna bättre
• Kommissionens rapport om sysselsättning och sociala förhållanden i EU: rekordhög sysselsättning och
bättre för ungdomarna
Europaparlamentet
• Parlamentet vill att EU gör mer för kvinnors självbestämmande
• Parlamentet står redo att ge grönt ljus för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Syftet är att
stärka kampen mot bedrägerier och missbruk av EU-medel, och att bättre skydda skattebetalares
pengar. Den nya europeiska åklagarmyndigheten kommer att inrättas inom ramen för ett så kallat
fördjupat samarbete, i vilket Sverige inte deltar
• Rapport till parlamentet från ordförande Donald Tusk om slutsatser vid rådsmötet

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
• Vad händer i Städerna? En interaktiv rapport som visar hur världens städer förbereder sig
• ”Silkesvägen” från Kina till Europa kommer att kosta 900 miljarder dollar 8 steg för att det ska bli
framgångsrikt
• Beslut i EU dråpslag mot Svenska biobränslen
• Världsbanken släpper "Global mobility report 2017” Läs rapporten här
• FN släpper ”Improving global road safety report 2017. Läs rapporten här
• Sverige, Danmart och Tyskland eniga i EU om betydelsen av Fehmarnbelt förbindelsen
• Cirkulär ekonomi är nu en realitet
• Helsinforsstudie bekräftar potentialen för delad mobilitet
• Vad kan städer och mobilitetsföretag göra för att skifta fokus tillbaka på medborgarna?
• Macron vill ha Europeisk koldioxidskatt
Sjöfart
• Bättre brandbekämpningssystem behövs på containerfartyg
• Tyskland vill transformera hamnar till ”digitala hubbar”

•
•
•
•

Världens första hel automatiserade containerterminal färdig
Trådlös laddning i Norge
Nytänkande som kan sjötransporter mer lönsamt
Fjärrlotsning avancerar i Finland

Spårväg
• Deutshe Bahn testar ny mixad transportlösning
• Luleå Tekniska Universitet ska effektivisera Kinas höghastighetståg
• England bygger ny höghastighetsjärnväg på utbildningsgrund
• Ett digitalt manifest för Europas järnvägar
• 740 meter långa tåg på de tyska järnvägarna
• Ny järnväg söder om Ryssland kopplar ihop Kina med Europa
Luftfart
• Galaxy note 7 förbjuds på fler flyg
• Helsingfors flygplats planerar att tanka med biobränsle
• Första flygplanet miljövarudeklarerat
•
Flygbolag får problem med gamla system
• Hur direktflyg formar en stads framtid
Väg
•
•
•
•
•
•
•
•

Här har alla tillgång till självkörande taxibilar
Avskräckande cykelträngsel i Köpenhamn oroar
Daimlers självkörande snöplogar
Plattformsbaserade tjänster ökar bilåkandet I staden visar ny studie
Motorväg mellan Norge och Ryssland förbättrar transporterna
En bussbiljett för sex östersjöländer
Big Data skapar mycket utveckling inom åkerinäringen
Karta som visar var försök görs med självkörande bilar i världen

Australien
• Rio Tinto först med självkörande tåg
• Ok att åka onykter? Ja i alla fall av det förslag som lagts fram av National Transport Council
Danmark
•

Köpenhamns cykelbroar ger stora vinster för samhället och miljön

Finland
• Finlands väg för att bli koldioxidneutrala – ”Vägen till en klimatsmart vardag”
• Finland vill bli stora på fartygsåtervinning
Frankrike
•
•

Den lilla staden Dunkirk förändrades från att vara en bilstad till att övergå till helt fri kollektivtrafik
Macron vill ha europeisk koldioxidskatt

Island
• Tätorter på Island målar tredimensionella övergångsställen för att sänka hastigheten. Se film
Kazakstan
• Främjande av fossilfri kollektivtrafik och gröna investeringar i Kazakstan

Nederländerna
• 5 skäl till att Amsterdam fungerar så bra för cyklar
• Hyperloop öppnar upp möjligheterna för Nederländerna visar studie som presenterats av infrastruktur
och miljöministern
Norge
• Norsk elbilsboom överlastar elnätet
Kina
• Kinas hårda elbilskvoter kommer 2019
Spanien
•

Singapore sätter stop för privat bilägande

Storbritannien
•
•

Transport of London har genomfört lyckat test med signalsystem för tunnelbanan
Ny testbädd för automatiserade fordon

USA
• Ny rapport visar på fördelarna med höghastighetsjärnväg i USA
• Här har alla tillgång till självkörande taxibilar
• Om du kör mindre än 1600 mil om året ska du förmodligen inte äga en bil
Österrike
• Mobilitet som service (MAAS) en succéhistoria genom WienMobil

