1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle på flyget
 Departementsserien: Ökad styrning av myndigheternas lokalisering b) En ny kustbevakningslag (utkast
till lagrådsremiss)
 Rapporter: a) Rapporter från Trafikanalys regeringsuppdrag ”Ökad kunskap om järnvägstransporter” b)
Trafikanalys uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur
 SOU: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgifter?
 Uppdrag: a) Uppdrag till Trafikanalys att utreda hur kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar
kan förbättras b) Livsmedelsverket får i uppdrag att ett nationellt dricksvattenråd c) SLU får i uppdrag
att utarbeta prognoser för växthusutsläpp till och från skog och skogsmark d) Trafikverket får i uppdrag
att förbereda och genomföra en global trafiksäkerhetskonferens i Sverige 2020 e) Energimyndigheten
får i uppdrag att stödja utvecklingen och främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom
ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: a) Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling b) Digitalisering av
grundkartor och detaljplaner c) En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets skull d) Ett
entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen e) Ett tydligare och enklare
detaljplanekrav f) Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart g) En möjlighet till körkortslån h) Lag om
flygpassagerareuppgifter i brottsbekämpningen i) Beställaransvar för ordning och reda på vägarna f)
Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
 Propositioner: a) Digitalisering av grundkartor och detaljplaner b) Bättre möjligheter till finansiering av
järnvägsfordon c) Ett modernt och stärkt skydd för Sverige – Ny säkerhetsskyddslag d)
Myndighetsuppgifter på el området e) Digitala standarder ska ge snabbare och efektivare
planprocesser i kommunerna
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Åsa Zetterberg blir regeringens Chief Digital Officer
 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2018
 Rätt till statliga lån för att ta körkort
 Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information. Undersökning av
Statskontoret
 Regeringens krafttag för att stärka cybersäkerheten
I debatten – politik
 Finansieringen av höghastighetsjärnvägen går att lösa
 Sveriges Byggindustrier ger sig in i debatten om järnvägsunderhållet
 Den statliga värdegrunden – skrift från Statskontoret
 Elmsäter-Svärd Bygg en säker väg till jobb", Sveriges Byggindustrier
 Miljöpartiet vill sätta stopp fossila bränslen 2030, DN med repliker från Liberalerna ”Grön skatteväxling
istället för röd skattehöjning” och Centern ”Miljöpartiet har inte politiken för att uppnå målet”
 Nya stambanor kräver alternativ finansiering
 MP: Se över Swedavias ägardirektiv
 Myndigheter: Utsläppsmålen borde vara mer ambitiösa, bilindustrin oroar sig, Alltinget
 Flygdebatt i återvändsgränd, Transportföretagen.se
 Öppet brev till infrastrukturministern - låt oss ta upp kampen för nollvisionen
 Anslagsfinansieringen lamslår ny infrastruktur, Dagens Samhälle
 Renare, rikare, roligare Di:s tre frågor i valet

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Nu hoppar Folkhälsomyndigheten på tåget, Sveriges Natur
 Glöm inte järnvägen i framtidens digitalisering, Alltinget
 Lär av tragedin – ställ krav på bussbolagen
 Rädda barn – ge böter mellan fartkamerorna, Aftonbladet
 Lägre priser inte nog för att få rull på tågen i Europa
 Bygg ut järnvägen mellan Göteborg och Borås, Dagens Samhälle
 Transportföretagen; Godset måste också få ha en röst
 Utveckla varningssystem för svår halka
 Feltänkt att bestraffa flygresande, Dagens Samhälle
Från forskningen
 VTI bidrar till prestationsbaserad standardisering av HCT fordon (större och längre lastfordon)
 Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan
 Godstransporter på väg och järnväg analyserat
 Unik bränsleteknologi minskar klimatpåverkan
 Framtidens byggs av trä
 EU kommissionen presenterar utvärdering av Connecting Europe Facility
 Safer testar självkörande släp
 Studie: Bildelning ger mer trängsel
 Rapport från Trafikanalys; Förändras våra resvanor av digitaliseringen
 Hur påverkar mikropartiklar från vägtrafik
 MC-förare tar färre risker efter ny utbildning
 Naturvårdsverkets innovationstävling. Bygg Öresundsbron fossilfritt
 Så kan transportplanering bidra till ett mer jämställt samhälle
 10 orsaker eller inte att investera i framkomlighetsåtgärder
 Samverkansutmaningar när ny kollektivtrafiklösning ska införas
 Så kan appar förändra våra resvanor
 Rapport från Vinnova ”Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer”
Systemnivån






















Fler skåningar reser kollektivt och hållbart
Ny utgåva av vägledningen av kartunderlag om ras, skred och erosion ute
Södra Sverige drabbas värst av stigande havsnivåer, SMHI:s rapport Framtida havsnivåer i Sverige
Ny app kan möjliggöra gränslös kollektivtrafik i södra Sverige
Utsläppen ökade under tredje kvartalet 2017
Cyberpropaganda ett av säkerhetshoten 2018
Så ska Stockholm arbeta med grön infrastruktur, förslag till regional handlingsplan
Klimatproblem väntar Sveriges stora sjöar
Nordiska rådet vill se fler vägar och järnvägar i öst-västlig riktning
Säkerhetsanalys krav i vissa upphandlingar
SKL har i en rapport identifierat hinder för steg 1 och steg 2 åtgärder i kommunal och regional planering
SKL:s öppna jämförelser i kollektivtrafik 2017
Köpcentrum riskerar att gå under när e-handeln växer är det bra eller dåligt för städerna
Samhällsstyrningens roll för att utveckla ekosystem för MaaS (Mobility as a service) Finland har antagit
en lag om tillgänglig data
Skånes befolkning ökar kraftigt
Digitala möten effektiva för myndigheter
Slaget om den digitala kartan, vilken väg kommer man att gå?
Beslut i vår kan öppna upp för en privat finansiering av en HH förbindelse
All trygghetspersonal på SL ska utbildas för att förhindra terrorbrott
Ledande forskare varnar för farorna i artificiell intelligens
Flera ekosystemtjänster och klimatanpassning med grön infrastruktur





Ny terminal effektiviserar godshanteringen i Göteborg
Klimatpolitiska rådets första rapport 2018
Korruptionen ökar i Skandinavien Transparency Internationals årliga korruptionsinex

Sjöfart
 Elfordon ska kunna laddas på färjor
 Hamnarbetarförbundet i Göteborg förlorade i AD
 Ystads hamnexpansion dryftades i Polen
 Vill ha fossilfria vägfärjor
 Stockholms Hamnar bland de största passagerarhamnarna i Europa
 Svensk Sjöfart kräver höjda sanktionsavgifter för de som bryter mot svavelföreskrifterna
 Bygget av Göteborgs LNG terminalpåbörjad
Spårtrafik
 Grönt ljus för fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Knivsta
 Tågoperatörerna har godsstrategi i fokus
 Rusning till Uppsalatågen som förstärks med fler vagnar
 SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror
 SJ vill köra tåg i Norge och Danmark
 Regionfullmäktige i Västra Götaland sa ja till höghastighetsbana
Luftfart
 Fantastiskt 2017 för Växjö - Småland Airport
Väg









Nya elbusspremien kan sätta fart på marknaden
Bussen vinner och bilen tappar marknad i Lund
Kraftig ökning av appköp i Värmland
Miljöfordon blir bristvara för offentlig sektor
Cykelfrämjandets åttapunktsprogram för ett starkare samhälle
Ökning av biodrivmedel under 2017 ca 12 %
Smarta gatlyktorna, dimmas när de inte behövs
Bensinmackens dagar är räknade – Då bygger Q8 om både affär och IT-plattform

3. EU
Ministerrådet
 På Europeiska rådets möte i februari diskuterades EU:s långtidsbudget samt hur många ledamöter
Europaparlamentet ska ha efter valet 2019, och även en diskussion om toppkandidater var också på
agendan
 På EU-ministermöte i Bryssel beslutades om varningsförfarandet mot Polen, det finns en klar risk för att
Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer. Tiden är knapp och parterna står långt ifrån varandra,
vad gäller Brexit framhöll chefsförhandlare Barnier, som dock hoppades på en överenskommelse om
övergångsperioden innan Europeiska rådet i mars.
 Reformen av EU:s utsläppshandelssystem: Rådet godkänner nya regler för perioden 2021–2030
 Rådet har antagit en förordning som ska förbjuda omotiverad geoblockering på den inre marknaden.
Geoblockering är en diskriminerande praxis som hindrar nätkunder från att komma åt och köpa
produkter eller tjänster från en webbplats som är baserad i en annan medlemsstat. Den nya lagen ska
motverka att kunder diskrimeras på grund av nationalitet, bosättningsort och etableringsort, och på så
sätt avlägsna hinder för e-handel.

EU kommissionen (KOM)














Het EU-strid om förbränning av avfall
2018 - Year of Multimodality - ett år under vilket kommissionen kommer att öka vikten av
multimodalitet för EU: s transportsystem.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) har utfärdat ett vägledningsdokument om bunkring av flytande
naturgas (LNG) för hamnmyndigheter och förvaltningar.
Kommissionen har beslutat att sända ett motiverat yttrande till Sverige eftersom det fortfarande finns
några fall av bristande efterlevnad och avvikelser i Sveriges införlivande av ramdirektivet för vatten
(direktiv 2000/60/EG).
Kommissionen uppmanar flertalet medlemsländer, bland annat Sverige, att tillämpa EU:s regler om
finansiella marknader
Ett förslag till ett nytt direktiv om hamnmottagningsanläggningar har tagits fram, som syftar till att ta
itu med havsbaserade källor för marina avfall.
Stadsplaneringskartor, nu finns ett webbaserat verktyg för att hjälpa städer att utveckla hållbara
mobilitetsstrategier
EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos visar på den väntade utvecklingen för BNP och inflation
under 2018 och 2019. Rapporten finns här
EU-kommissionen har publicerat en halvtidsutvärdering av EU:s fond för europeiska
infrastrukturprojekt, Connecting Europé Facility (CEF). Utvärderingen visar att fonden har bidragit med
tydliga mervärden, särskilt när det gäller målet att färdigställa TEN-T:s stomnät till år 2030, och
ambitionen om att uppnå en utsläppssnål mobilitet.
Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) har på uppdrag av kommissionen tagit fram en
rapport som bedömer möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt öka användningen av förnybar
energi i unionen. Rapporten, som presenterades den 19 februari, visar att EU skulle ha råd att öka
andelen förnybart till 34 procent till år 2030 – att jämföra med 27 procent, som förordas av rådet och
som även kommissionen tidigare föreslagit.

EU parlamentet
 Parlamentet vill strypa pengar till terrorism. Med bred majoritet uppmanar EU-parlamentet
kommissionen och medlemsländerna att agera för att stoppa terrorfinansiering.
 Transportutskottet har anordnat en hearing om Brexits påverkan på sjöfarten, inklusive rederier och
hamnar. Hearingen är den tredje i ordningen som behandlar effekterna av Brexit på transportsystemet
 Transportutskottet har röstat igenom EU-kommissionens strategi för ”samverkande intelligenta
transportsystem” (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS).
 Parlamentet har beslutat att inrätta ett nytt särskilt utskott, med fokus på ekonomisk brottslighet och
bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt. Utskottet kommer ha 45 ledamöter och ett 12
månader långt arbetsmandat.
 Parlamentet har gett klartecken till EU-stöd på drygt två miljoner euro till 900 uppsagda arbetstagare
från telekomföretaget Ericsson i Sverige.
 Parlamentet kommer bara att godkänna en kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande om
denne först utsetts till ”toppkandidat” inför EU-valet
Övrigt
 Enisa släpper rapport om framtida teknikutveckling och säkerhetsutmaningar
 Överskott av utsläppsrätter försvinner
 Sverige tvekar om bottniska korridoren
 Europadomstolen fastslår att lastbilschaufförer inte kan ta deras veckovila i fordonet.
 Europeiska miljöbyrån: Stor utmaning minska luftfarten och sjöfartens utsläpp

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Deepfake är det läskigaste på nätet just nu – och ett tydligt exempel på riskerna med AI
 Amazon utökar sina logistiklösningar vilket kan förändra förutsättningarna för andra stora och små
logistikföretag
 Flyg och båt beräknas stå för 40 % av utsläppen 2050 enligt EEA







Transporter är på väg att få en teknikdriven omstart. Intressant artikel var vi står idag och vart vi är på
väg
Hur ser en barnvänlig stad ut?
Slow cities and the slow movement
OECD kräver höjda energiskatter
Rapport om Kalifornien som förgångsstat avseende transportpolicy. Vad kan Sverige lära sig?

Sjöfart
 Robotar ”stjäl” hamnarbetarjobb men bekämpar samtidigt klimatet
 Franska regeringen har satt en tidtabell för att genomföra reformer inom järnvägen som öppnar upp
för andra operatörer
 Finland ett steg närmare fjärrlotsning
 IMO inför förbud mot högsvavliga bunkeroljor ombord från 2020
 IMO och EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) har slutit ett avtal för för mer
hållbar sjöfart
 Kina satsar stort på autonoma fartyg
 Nya leder i Kattegatt och Skagerak banar väg för säkrare sjöfart
 Jätteanläggningen ska göra Kinas robotskepp ledande
 Möjlighet att segla världen runt på enbart biobränsle
Spårtrafik
 Varför det är så dyrt att bygga spårbunden trafik i städer i USA
 Privata tågoperatörer visar sig kunna vara konkurrenskraftiga utan statligt stöd
 Kina vill se järnväg mellan Stockholm och Oslo
 Ett nytt höghastighetståg i budgetklass mellan Barcelona och Madrid
 Så ska Siemens göra spårvagnen förarlös
 Reformer att vänta för SNCF (franska järnvägen) privatiseringar föreslås för att komma till rätta med
säkerhet, effektivitet och utveckling
 Bane Nor anger tre skäl till att järnvägsinvesteringar bör sträckas ut I tid, bl.a kompetenssvårigheter
 Indisk delstat beslutar om att bygga Hyperloob med Bransons teknik
 Network Rail investerar i molnbaserat digitalt arkiv
 Ljussignaler på perronger ökar tågens punktlighet
 Premiär för världens soldrivna tåg
 London – Amsterdam, kan den nya snabbtågslinjen konkurrera ut flyget?
Luftfart
 EU:s kvotsystem verkar effektivt för luftfarten
 Stor optimism inom branschen inför 2018
Väg
 Nya cabotageregler och införandet av elektroniska loggningsenheter har lett till brist på chaufförer
och högre priser i USA
 Test av självkörande robotar för sista milen leveranser
 England testar intelligenta ljus som agerar LEDstjärnor I vägbanan
 Åsikterna är många om hastigheten i införandet av självkörande fordon. Här en rapport ”Autonomous
Vehicle Implementation Predictions” som bedömer att genomslaget kommer om ca 20 till 30 år.
 IRU och Euroasia har arbetat fram en färdplan för att digitalisera och harmonisera vägtransporter i
Euroasia
 Mer än 5000 dör årligen alkoholpåverkade i trafiken inom EU
 Är lastbilen förberedd för sista milen logistik?
 Sensorutvecklingen i däck ger åkerier nya möjligheter
 Långsammare utveckling för automatiserade bilar spås
 Varför självkörande bilar kommer att öka bilägandet
 Biltillverkare och städer är på väg mot elektrifiering men vart är konsumenterna på väg?

Danmark




Danmark inför även de förbud mot att tala med handhållen mobil vid körning
Byggboom även i Danmark? 73 000 bostäder behövs i Köpenhamn fram till 2025
Klart för Köpenhamns snabbspårväg

Italien
 Rom vill införa dieselförbud för att skydda antika statyer
Indien
 Indiens landsbygdsvägar får stöd i ett nytt program
Nederländerna
 "The City Deal" 7 städer runt Amsterdam kommer under de kommande tre åren att skapa ett
innovativt bostadsbyggande där delade elbilar ingår
 Antwerpen inför försök med förbud för lastbilar i början och slutet av skoldagen
Israel
 Snabbtåg mellan Jerusalem och Tel Aviv start i höst
Lettland
 Lettland och Vitryssland ser ökad godstransport med ny järnvägslinje mellan Riga och Minsk
Norge
 En app för all kollektivtrafik i Norge
 Trondheims kollektivtrafik fossilfri nästa år
 Bane NOR digitaliserar järnvägen
 Luften i Oslo har förbättrats, rekordmånga väljer elbilar
Ryssland
 Bortom nollvisionen lanserad i Ryssland av cykelfrämjandet
Tyskland




Domen, ja till dieselförbud i tyska städer
Tysk miljöminister tror inte på dieselförbud
Siemens får 12 miljoner euro för utveckling av bränslecellsteknologi för järnväg

USA
 Kalifornien behöver byggagenda för att komma till en social hållbarhet

