1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: a) Tilläggsdirektiv till utredningen om hållbara vattentjänster b) Tilläggsdirektiv till
tillitsdelegationen c) Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn d) Översyn
av Sveriges havsgränser e) Tilläggsdirektiv till utredningen om en modern reglering av godstransporter
till sjöss f) Ett förändrat reseavdragssystem
 Departementsserien: a) Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna b) Motståndskraft
inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021 -2025
 Rapporter: Sveriges fjärde rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i direktiv
2009/28/EU
 SOU: a) Servicekontor I ny regim b) Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och ökad
besöksnäring c) Kapacitetstilldelningen på Höghastighetsjärnvägen d) Slutrapport från
Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge e) Nystart för
byggstandardiseringen genom stärkt samverkan


Uppdrag: a) SGI har fått ändring av uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl b)
Uppdrag till Boverket att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan och bygglagen c) Lantmäteriet
har fått i uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringsmöjligheter i plan och
byggprocessen d) Uppdrag till Luftfartsverket att komplettera övervakningsinfrastrukturen för
flygtrafikledning för att möjliggöra byggnation av fler bostäder i Stockholmsområdet e) Uppdrag till VTI
att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygd f)
Vinnova får i uppdrag att genomföra kartläggning och analys av hur väl AI och maskininlärning kommer
till användning i Svensk industri och det Svenska samhället g) Uppdrag till Energimyndigheten att leda
projekt om hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som en del av det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet h) Uppdrag till vetenskapsrådet att ta fram
bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem I) Uppdrag till VTI
att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet

Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: a) Ny dataskyddslag b)
 Propositioner: a) Ny järnvägstrafiklag b) Några frågor om alkolås c) Förändrad trängselskatt i
Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Den nya etikprövningsmyndigheten förläggs till Uppsala
 Trygghet i resandet – en rättighetsfråga, Tomas Eneroth
 Smart City Sweden – Sveriges skyltfönster mot omvärlden
 Regeringen satsar 30 miljoner på sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, se uppdrag
ovan
 Nu ska den statliga servicen förbättras
 Regeringens elfordonspremie klar
 Sverige föreslås få ta del av medfinansiering från EU via fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)
 Händerna på ratten - inte på mobilen beslut om ändring i trafikförordningen
 Datainspektionen byter namn till integrationsmyndigheten och får ändrat uppdrag
 Regeringen inför "ladda hemmastöd" för elbilar
I debatten – politik
 Tillit till medarbetarna ökar både kvalitet och effektivitet, DN Debatt
 Debatt i DN kring infrastrukturinvesteringar, först ut är Finansdepartementet har fel, ökade
vägsatsningar krävs av S. Scocco, L-F Andersson och R. Eriksson med repliker från bl.a P. Kågesson,
Kapacitetsproblemen finns i storstäderna övriga repliker låsta för icke prenumeranter






Regeringen måste ta ansvar för klimatförändringarna
Hotet mot hållbar energi, Europaparlamentet vill kraftigt reducera antalet biobränslen, Dagens
Samhälle
Temporära lösningar duger inte, Svensk Sjöfart, Seko Sjöfart och Sjöbefälsföreningen uppmanar
infrastrukturministern att lösa helikoptersituationen på Sjöfartsverket, Sjöfartstidningen
Miljöbalken bromsar hållbarhetsarbetet, DI

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Dra inte ner hastigheten på Skånes vägar, Sydsvenskan
 Satsa på Mälardalen – gynna hela Sverige, Dagens Samhälle
 Förhandlingarna sätter fart på samhällsbygget, Dagens Samhälle
 Skippa spårväg, satsa på elväg i södra Storstockholm skriver Per Kågeson i Bussmagasinet
 Miljözoner bra för städer och industri, DI
 Riskabelt att fjärrstyra flygplatser från Arlanda, SvD
 Därför digitaliserar vi flygtrafikledningen, SvD
 Låt Trafikverket vara motorn i digitaliseringen, Dagens Samhälle
 Osäkerhet om bästa drivmedel bromsar klimatomställningen, DN
Från forskningen
 Över 12 miljoner till ny kunskap om digitalisering från Smartbuilt Enviroment
 Nu startar demonstrationsprojektet Uppkopplad byggarbetsplats via Smartbuilt Enviroment
 Snart möjligt att göra LCA beräkningar direkt i mobilen
 Nu blir elbilar "virtuella kraftverk"
 Offentlig-privat samverkan, OPS en omtvistad upphandlingsform
 Chalmers tillsammans med industrin har etablerat ett två års projekt för att sätta standard för 5G i
fordon
 Göteborg avsätter 3 miljoner för projekt kring hållbart resande på landsbygden
 Guide för biologiskt mångfald i staden, Skrift från projektet BiodiverCity
 Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik rapport från K2
 Klimatsmart gjutteknik
 Ett nytt europeiskt nätverk - Vital nodes – ska arbeta för att förbättra godstransporter och urbana
knutpunkter
 VTI har startat nytt projekt som ska utvärdera priser och utbud i kollektivtrafik
 Sjötransport är mest miljövänligt enligt ny rapport från transportekonomiskt institut i Norge
 Bilen bra för kollektivt resande på landsbygden
 Svårt få tid för cykling i barns inrutade vardag
 Så tänker självkörande bilar
 Risk för felprioriteringar av kollektivtrafiken vid trubbiga mätmetoder och många rättviseperspektiv
 Så kan hot och våld mot bussförare och tågpersonal minska
 Mer kollektivtrafik och samhällsnytta, 50 åtgärder som kan förbättra, effektivisera och minska
kostnaderna, rapport från Svensk Kollektivtrafik
 Svensk kraftsamling kring framtidens godstransporter
 Ja vi kan! - Svensk forskning, Johan Wedins nyhetsbrev Omvärldsanalys – Automatiserade fordon, ger
utrymme för att visa Svensk forskning och den stora potentialen som finns på hemmaplan

Systemnivån






Delredovisning från Trafikanalys regeringsuppdrag Skatter och avgifter på transportområdet
Fler kollektivtrafikresenärer takttidtabeller och knutpunktstrafik
2030-sekreteriatets miljöbarometer "växthusgasutsläpp från transportsektorn"
Göteborg först i världen att stadsplanera för självkörande fordon
Ny rapport: Sverige går mot fossilfritt












Ny vägledning om grön infrastruktur i naturvårdsarbetet
Säkerhetshoten att ha koll på under 2018
Uppsalapaketet – miljardinvestering i bostäder och infrastruktur
50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnader
SLL har tagit fram en godsstrategi för att underlätta godstransporter i Stockholm
SKL har inom ramen för partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik skickat skrivelse till
infrastrukturministern och påtalat att den officiella kollektivtrafiktrafikstatistiken har stora brister
Hoppfulla trender för ett fossilt Sverige, rapport från Fossilfritt Sverige
Ny lärobok om kollektivtrafik nu utgiven i Sverige
Skapa goda ljudmiljöer, handbok i trafikbullerskydd
Utmärkta föreskrifter, handbok i lokala trafikföreskrifter

Sjöfart
 Utvärdering av Sjöfartsstödets effekter 2016
 Stena Line ska bli första kognitiva rederiet, årets digitala projekt 2017
 Efter 50 år – Göteborg tappar direktlinje till USA
 Sjöfarten stärks – ny europeisk förbindelse till Stockholmsregionen
 Sverige invalt i rådet i FN:s sjöfartsorganisation IMO
 Oro för Landskronas farled
 Godshanteringen fortsätter att öka enligt statistik från Trafikanalys
 Containerhamnen i Gävle växer
 Tystades ner efter trakasserier
 #lättaankar får stöd av Blå Tillväxt
 EU pengar till projekt för effektivare trafikflöden
Spårväg
 Delrapport från Trafikanalys regeringsuppdrag ökad kunskap om järnvägsrapporter
 Bombardiers signalsystem godkänt för det kommande moderniseringsprogrammet för den Svenska
järnvägen
 Tätare trafik och fler pendlare över Öresundsbron
 SJ, så ska Sveriges järnväg rustas för framtiden
 Nedlagda järnvägar skapar urbana parker som kopplar samman människor
Luftfart
 Arlanda bygger ut siktar på 70 miljoner passagerare
 Fler aktörer men färre passagerare inom flyget
 Nya drönarregler ska ge färre flygstörningar
Väg
 Rapporter från Trafikanalys; Självkörande fordon och de transportpolitiska målen, Tunga fordon i
urbana miljöer – en kartläggning, Datakällor om lätta lastbilar i urbana miljöer
 Transportstyrelsen ger grönt ljus till försök med självkörande buss på allmän väg
 44 liv kan sparas i Örebro varje år om fler går och cyklar
 Stockholm först i Skandinavien med självkörnade bussar på allmän väg
 Nya perspektiv när cykelbanor granskas med genusglasögon
 Alstom levererade sitt APS till Volvo:s elvägsprojekt
 Appen ApParkinspot – parkeringsplatsernas Airbnb
 Regionalt cykelbokslut för Skåne 2017
 Utsläppen från tunga fordon minskar kraftigt
 Dörrvarnare kan förhindra cykelolyckor
 Laddmöjligheter får elbilsspekulanter att tveka, läs undersökning här

3. EU
 Året som gick i EU politiken
Ministerrådet
 Den 14 december antog EU-ländernas ledare slutsatser om säkerhet och försvar, sociala frågor,
utbildning och kultur, klimatförändringar och Jerusalem
 EU:s transportministrar enades om uppdateringen av reglerna för organet för europeiska
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) samt e-integritet och det fria flödet av
icke-personuppgifter.
 EU:s transportministrar hade sitt andra möte i december då de fastställde sin förhandlingsposition om
fyra lagstiftningsförslag i paketet om ren energi. Det är ett viktigt steg mot genomförandet av strategin
för en energiunion och uppnåendet av EU:s energi- och klimatmål för 2030.
 Vid årsskiftet tar Bulgarien för första gången över EU:s roterande ordförandeskap. Landets regeringen
antog på onsdagen ett första utkast till ett program med tre huvudbudskap: samstämmighet,
konkurrenskraft och sammanhållning

EU kommissionen (KOM)
 År 2018 kommer vara det Europeiska kulturarvsåret. Läs mer här
 I Brexitförhandlingarna har det gjorts framsteg avseende 1) medborgare, 2) gränser och 3)
Storbritanniens finansiella åtaganden. Under 8 år kommer också brittiska domstolar kunna be om be
EU-domstolen tolka reglerna. Vad gäller gränserna mellan Nordirland och Irland återstår en hel del
arbete. Läs gärna det meddelande som kommissionen publicerat. EU27-ländernas ledare utvärderade
framstegen i brexitförhandlingarna och enades om att de var tillräckliga för att gå vidare till nästa
etapp. De antog riktlinjer för den andra fasen i brexitförhandlingarna.
 Kommissionen har valt ut 39 infrastrukturprojekt att gå vidare i beslutsprocessen. Tre svenska projekt
föreslås beviljas totalt cirka 60,5 miljoner euro. Projekten berör ett nytt signalsystem för Sveriges
järnväg (European Rail Traffic Management System (ERTMS)) samt ett järnvägs- respektive ett
hamnprojekt

Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina
skyldigheter enligt EU-rätten. Överträdelser i december: de viktigaste besluten.

Europeiska investeringsbanken (EIB), Societe Generale och Brittany Ferries gör den första gröna
sjöfartsfinansieringen inom ramen för EIB: s ”Green Shipping Guarantee (GSG)” på 750 miljoner.

Det saknas kvinnor i järnvägsbranschen, endast 22 procent är kvinnor. I Shift2Rails senaste nyhetsbrev
kan du läsa mer om initiativet WIR - Women in Rail.
 Kommissionen har fastställt en Färdplan för fördjupningen av EU:s ekonomiska och monetära union
Delta i nätkursen MOOC där du får veta hur ditt lokala eller regionala projekt kan bli finansierat med
hjälp av EU! läs mer här
 Arbetar du inom sektorn industri, forskning eller innovation? Ansök om att arrangera ett evenemang i
Sverige under den europeiska industriveckan 2018!
 För att förbereda nästa ramprogram för Forskning och Innovation (FP9) har kommissionen startat
Strategic Transport Research and Innovation Agenda Governance Group. Sverige har två
representanter i gruppen, Lena Eriksson Trafikverket och Märta Brolinson Vinnova.
 Inom ramen för en handlingsplan för utveckling av en transeuropeisk infrastruktur för alternativa
bränslen, lägger kommissionen fram en rad olika finansieringsförslag för utvecklingen av tillgång till
alternativa bränslen inom unionen.
 Ett nytt europeiskt nätverk - Vital Nodes - ska arbeta för att förbättra godstransporter över urbana
knutpunkter.
 Kommissionens arbetsprogram 2018: en agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU
EU-parlamentet
 Venezuelas demokratiska opposition tilldelas årets Sacharovpris
 Parlamentet debatterade Brexit inför kommande EU-toppmötet





En stor majoritet i EU-parlamentet röstade den 12 december för att anta lagstiftningen som undantar
flygningar till eller från länder utanför EES-området. Flygets undantag från utsläppshandeln förlängs
till 2023.
Företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om ett förslag till
lagstiftning för att reformera typgodkännandet av fordon inom unionen i kölvattnet av "dieselgate".
Nu har parlamentet och medlemsstaterna kommit överens om EU:s budget för 2018. Det blir ökade
satsningar på ungdomar och arbetsmarknad samt mer stöd till småföretagande och forskning.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Förnybart står för 86% av all ny elkraft inom EU. Läs rapporten från Europeiska miljöbyrån här
 Departement of Transport, USA har släppt en rapport kring potentiella säkerhets- och
infrastrukturutmaningar för självkörande bilar
 Sex utvecklingsområden vi kan förväntas se inom transportsektorn 2018
 Looking further Fords årliga trendrapport
 Bristande säkerhet hot mot smarta städer
 Femern - Belt projektet får nästan 1 miljard kronor i EU-stöd
 Climate Change Performance Index 2018 – Sverige i topp
 Siffror och statistik om den ekonomiska globaliseringen, Publikation från Eurostat
 Logistiktrender att följa 2018
Sjöfart
 Kina sjösätter världens första eldrivna lastfartyg
 Rekordstor konsolidering fortsätter 2018
 Panamakanalen ökar djupet i nya slussar
 Världens första "living lab" för automatiserad och kanske autonom sjöfart döpt
Spårväg
 Första allvarliga incidenten med ett Shinkansen tåg
 Solenergi kan bidra till järnvägens energibehov
 Nya godståg mellan Finland och Kina ska gynna ekonomin
 Danmark skjuter fram genomförandet av ERTMS från 2023 till 2030
 Nederländerna undersöker förutsättningar att investera i Hyperloop
 Första tåget som drivs helt av solceller
Luftfart
 2017 flyget fortsätter att utvecklas
 Köpenhamns flygplats sänker taxorna för flygbolagen
Väg
 Danska Folketinget utreder ny lag för hantera nya typer av motoriserade fordon på ett kontrollerat
sätt
 Mikrotransporter hjälper städer utveckla kollektivtrafiken
 Gaturobotar tar över - men väcker ilska
 EU-dom fastslår att Weekendvila i lastbil inte är tillåtet
Finland
 Överväldigande majoritet i Finland är för ny teknik som förhindrar förare med alkohol i kroppen
 Finländska rederier ser lovande framtidsutstikter
Frankrike
 Isbrytande kryssningsfartyg beställt av Franskt rederi
 Frankrike förbjuder all olja och gasutvinning till 2040

Nederländerna
 Nederländerna får 82 miljarder euro från EU, bl.a. för utbyggnad av ERTMS
Kina
 Höghastighetsjärnväg mellan Hongkong och Guangzhou. En politisk trojansk häst från Kina
 Världens största helautomatiserade hamnterminal har öppnats i Shanghai
Norge
 Norges första el flygplan inköpt
Storbritannien
 Londonbussar körs på kaffesump
 Brittiska hamnar missnöjda med regeringens hantering av Brexit och dess konsekvenser för
hamnverksamheten
Tyskland


Berlins nya lag kan skapa en "cykelrevolution"

USA
 Ubër anklagas för att skapa trafikkaos i USA:s storstäder
 Nio flygplatser använder ansiktsläsning – brott mot lagen?
Österrike
 Österrike inför alkolås som del i rehabiliteringsplaner

