1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: a) En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning b) En ny regional planering
 Departementsserien: a) Vissa farleds- och hamnfrågor b)
 Rapporter: a) Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget b) Sveriges
nationella reformprogram 2018
 Uppdrag: En särskild utredare ska utreda överförande av basunderhåll från Infranord AB till
Trafikverket b) Regeringen uppdrar till Trafikverket att påbörja utvecklingen av samhällsekonomiska
kalkyler för att beakta transportsystemets påverkan på yt- och grundvattnets funktion c) Boverket får i
uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö d) Uppdrag till Vinnova att stödja
innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer e) Uppdrag till Luftfartsverket att
analysera och redovisa konsekvenser av införande av flygledning på distans
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: a) Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster b) Energipolitikens
inriktning c) 2018 års ekonomiska vårproposition d) Vårändringsbudget för 2018 e) Miljöinformation
om drivmedel f) En ny kategori taxitrafik g) Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar h)
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i) Lag om flygpassagerare uppgifter i
brottsbekämpningen
 Skrivelser: a) Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling b) En klimatstrategi för
Sverige
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 En permanent världsutställning och ett samverkansprogram som gör skillnad
 Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland, finansdepartementet
 Information om satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, Tomas Eneroth
 Myndigheternas roll för stärkt delaktighet i EU-arbetet, Ann Linde
 Regeringen välkomnar EU-strategi om AI
 Gratis kollektivtrafik för ungdomar med i budgetpropositionen
 Regeringsbeslut om ändrad maxvikt för vissa treaxliga fordon
 Klimatklivet ska granskas av riksrevisionen
I debatten – politik
 Ge Swedavia i uppdrag att minska svenskars flygresande, DN

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Se cyklingens potential för framtidens transportsystem
 Glöm inte bort att bygga ut järnvägen på landsbygden
 Säkra näringslivets behov av godstransporter
 Det är slut Baby, Vi har inte råd med någon framtid, oansvarigt av regeringen att snåla med
investeringar, Dagens Samhälle
 OECD, Förbättra de skånska järnvägsspåren, Dagens Samhälle
 Staten hindrar den fria tågkonkurrensen, Dagens Samhälle
 Ny lag ger offentliga inköp utan regelkrångel, Dagens Samhälle
 Sjöfartsverkets avgiftsmodell bromsar överflyttning till sjöfart, Infrastrukturnyheter.se
 Sju forskare om varför flygskatten behövs, Supermiljöbloggen
 DN Debatt, Höghastighetståg dålig affär för samhället och klimatet. Replik, Varför säga nej till 285400
nya bostäder
 Snabbtågen splittrar stad och land, DN
 Handeln står oförberedd inför utvecklingen kring nya transportsätt, Market

Från forskningen
 Energimyndigheten startar nytt forskningsprogram inom sjötransporter
 Ny forskning, Hur infrastruktur finansieras
 Årets KAJT-rapport publicerad
 Kapa topparna! Peak-problematik utifrån ett kollektivtrafik perspektiv
 Främmande växter sprids via våra transporter
 Landsbygden drabbas hårdare av fordonsskatten
 Svenska storstäder inte särskilt urbana
 Sensor som ser i dimma utvecklad vid MIT
 SGI rapporter om hur klimateffekter påverkar markbyggande och varför bergslänter blir instabila
 Ny tjänst ska bota bilbehovet
 Sensor som upptäcker vattenplaning
 energimyndigheten startar nytt forskningsprogram inom sjötransporter
 Chalmers planerar för elektriskt flyg
Systemnivån





















Regeringen satsar 104 miljoner på cyberförsvar
Pendlingsmöjligheterna avgör arbetsmarknadens utveckling
De föreslår nytt reseavdrag för glesbygdsbor
Framtidens stad – Samhällsbarometern 2018
Svensk trafiksäkerhet sprids internationellt
Rapport från Arbetsgivarverket: Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken
Nordiska näringslivet vill att beslutsfattare formulerar ambitiösare klimatpolitik, läs rapport
Nio branscher lämnar färdplaner för fossiltfritt Sverige till regeringen
Skrift från SKL om besöksnäring i kollektivtrafikplaneringen
Artificiell intelligens nästa stora steg även inom infrastruktur
Myndigheter uppmanas av MSB att anmäla IT – incidenter
2030 - sekretariatets manifest för klimatarbetet inom transportsektorn nästa mandatperiod
Fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska testa delad ekonomi
Plattformslösning ska skapa hållbara byggtransporter
Indikatorer för fossilfria transporter, omställningen stannar av
Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen
Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen och Region Skåne
Stockholm satsar 500 miljoner för tryggare kollektivtrafik
Rapport från IVL, Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2017, rapport från Trafikanalys

Sjöfart
 Ostkusthamnar i samverkan kritiska till Sjöfartsverkets höjningar
 Forskning underlag till framtida styrmedel
 Sjöfartsverket vill ha fortsatt dialog om de höjda avgifterna
 Svensk Sjöfart: Bråttom att införa Eco – bonus
 Fortsatt miljödebatt om Horstensleden
 Nytt samarbete för klimatsmarta transporter lanserat
 Ny SCB statistik för de maritima näringarna
Spårväg
 Natt tåg till och från Jämtland redan från juni
 Regeringen äskar medel från EU för järnvägsutbyggnader
 Fler väljer tåget på semestern
 Finska avregleringen väcker intresse hos Svenska aktörer
 Bombardiers signalsystem godkänt för det kommande moderniseringsprogrammet för den Svenska
järnvägen



Öppnar digitalt verklighetslabb för järnväg

Luftfart
 Färdplan för fossiltfritt flyg lämnas över till regeringen
 Transportstyrelsens prognos: Så många färre flygresor ger flygskatten
Väg











Miljarder att spara på digitalisering av vägunderhåll
Framtidens bilstrålkastare är här - projicerar symboler på vägarna
Bara varannan använder bilbälte i långfärdsbuss
Förvarningssystem varnar för älg innan olyckan är framme
Omkomna i vägtrafiken 2017 lägsta antalet i modern tid
IF: Så ser de vanligaste cykelolyckorna ut
Lastbilstrafiken ökar över Öresund
Självkörande fordon kräver förändrat beteende
Deras lastcykel ska ge miljövänliga leveranser
Skrift från SKL automatiserade fordon i lokal och regional miljö

3. EU
EU



Flera stora transportköpare som IKEA, Unilever och Nestlé har gått samman och uppmanat EUkommissionen att lägga fram obligatoriska försäljningskrav på nollutsläppsfordon för den tyngre
vägtransportsektorn. Samtidigt efterfrågar de att ett krav läggs fram på att bränsleförbrukningen ska
minska med 24 procent fram till år 2025.

Ministerrådet
 Allmänna rådet har diskuterat sammanhållningspolitiken efter 2020. Ministrarna koncentrerade sig
bland annat på följande politiska huvudfrågor: Sammanhållningspolitikens prioriteringar, vilken typ av
regioner som ska omfattas, samt hur man kan göra sammanhållningspolitiken mer effektiv och
påskynda dess genomförande.
 Rådet och parlamentet fortsatt oense om klimatmål för 2050
EU kommissionen (KOM)
 På Digital Day, den 10 april, träffades ministrar, statssekreterare och andra politiska beslutsfattare för
att diskutera Europas digitala framtid. Syftet var bland annat att uppmuntra till samarbete inom
artificiell intelligens, blockchains, e-hälsa och investeringar i innovation.
 Eurostat rapporterar att i euroområdet ökade hushållens inkomst per capita med 0,3% under det fjärde
kvartalet 2017, efter en ökning med 0,4% i föregående kvartal.
 Trafiksäkerhet: Siffrorna för 2017 visar på en förbättring, men krafttag behövs för ytterligare framsteg
 Kommissionärerna Bulc och Arias Cañete välkomnar IMO-avtalet om koldioxidminskningar inom
sjöfartssektorn.
 Är du nyfiken på förhandlingsläget för de länder som söker EU medlemskap finner du mer information
här
 Det har lämnats in 95 ansökningar för transportforskning inom ramen för Horisont 2020.
 Bränslecell för järnväg? - FCH Joint undertaking & Shift2Rail Joint undertaking lanserar en ny studie
 Skydd av visselblåsare Kommissionen antar nya, EU-omfattande regler
 Jean-Claude Juncker, Donald Tusk och Antonio Tajani ska bytas ut 2019. Det är flera premiärministrar,
kommissionärer och parlamentariker med i kampen om att efterträda dem
 Mycket återstår innan det går att säga hur den nya EU-förordningen påverkar svenska ekobranschen.
Men hos branschorganisationen Krav är mottagandet skeptiskt.



EU-kommissionen ser just nu över systemet för bullerdifferentierade banavgifter på järnvägen. Som en
del i översynen har kommissionen öppnat ett samråd, riktat till allmänheten, som kommer att pågå till
den 20 juni (ytterligare ett samråd, riktat till experter, kommer att starta under andra kvartalet 2018).
EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå, ENISA, varnar för stora datasäkerhetsrisker vid ett
införande av 5G-teknologi
EU-domstolen: Flygresenärer ska ersättas även vid vild strejk
EU-domstolen: Fritt fram för medlemsstater att förbjuda Uber Pop





Europaparlamentet








Aleksander Gabelic (S) blir ny svensk ledamot i EU-parlamentet. Han kommer att ersätta den tidigare
socialdemokratiske EU-parlamentarikern Jens Nilsson som gick bort tidigare i år.
Fyra förslag till avfall diskuteras i parlamentet
Representanter för parlamentet och rådet har träffat en preliminär överenskommelse om
kommissionens förslag till förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet
Parlamentet godkänner ny förordning med nationella utsläppskrav för sektorer utanför ETS
Parlamentet godkänner krav på laddinfrastruktur i nya byggnader
EU-parlamentets transportutskott har låtit några forskare ta fram en rapport om de ekonomiska
förutsättningarna (inkl. direkta och indirekta kostnader och nyttor) för att skapa nationella databaser
för vägtrafiktillsyn, som en följd av introduktionen av s.k. smarta färdskrivare (”andra generationens
digitala färdskrivare”) i tunga vägfordon.

Övrigt
 Elva svenska transportprojekt till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa
 EEA: Rätt utformade skatter och styrmedel påverkar fordonsval

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 2030 - sekreteriatets Kina rapport
 EU förbereder nya ändrade kör- och vilotider, flexibilitet ett nyckelord
 Hur hackare kan orsaka kaos för amerikanska vägar och järnvägar
Sjöfart
 Sydkorea lägger fram en plan för att bygga 200 miljövänliga fartyg
 Wärtsila först med automatiserade angöringssystem för färjor
 IMO antar klimatstrategi för sjöfarten
 Metanol som bränsle attraktivt alternativ efter 2020
 IMO på väg att ta fram regler för autonom sjöfart

Spårväg
 Norge satsar på Europas modernaste järnväg
 Östfoldsbanan föreslås bli pilotbana för konkurrensutsättning
 EU bidrar med 117 miljoner euro för utbyggnad av ERTMS på sträckan Paris – Lyon för
höghastighetståg
 Kina testar smart teknik för höghastighetståg
 Nytt godståg knyter ihop de baltiska länderna
 Afrikas första höghastighetståg mellan Tanger och Kenitra ska öppna enligt plan

 Historiskt avtal med IMO sätter sjöfarten på kurs mot Paris
Luftfart
 Airbus förvandlar planets lastrum till sov avdelning
 Så växte världens största fraktflygplatser
Väg









Sensorerna till självkörande bilar är inte tillräckligt bra ännu
OECD studie visar att 30 % av allvarliga trafikolyckor beror på att man överskrider hastighetsgränserna
Självkörande snöröjningsfordon
Nya gränsöverskridande korridorer i EU för självkörande fordon
Nu stärker EU sin makt över biltillverkarna
Vad städer behöver förstå om cykeldelning
Den mest betydelsefulla utvecklingen sedan säkerhetsbältet
Risker för städer med självkörande bilar

Finland
 Drygt 300 miljoner euro investeras i södra Finlands bannät
Nederländerna
 Insjöfarten har kommit överens med regeringen om att minska utsläppen med 20 % till 2030.
Japan
 Japan vill lägga ansvaret på självkörande bilens ägare
Kina
 Avtal om järnvägslinje Kina – västra Europa främst Italien
Storbritannien
 Regeringen vill ha fler privata finansiärer för att utveckla järnvägen
 Londons trängselskatter behöver uppdateras
Tyskland


Första reguljära godslinjen med tåg mellan Tyskland och England

