1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: a) Tilläggsdirektiv till utredningen om offentlig privat samverkan styrning och
kontroll b) en särskild utredare ska belysa hur biogas bäst kan tas tillvara och ge förslag på långsiktiga
konkurrensförutsättningar för biogas
 Departementsserien: Anpassning av lagen om passageraruppgifter till EU:s dataskyddsreform b) Höjda
och miljödifferentierade vägavgifter
 SOU: a) En utvecklad översiktsplanering b) Statliga servicekontor – mer service på fler platser
 Uppdrag: a) Luftfartsverket får i uppdrag att genomföra en fördjupad studie avseende utformning av
det Svenska luftrummet b) Trafikverket får i uppdrag att utvärdera snöröjningen vintern 2017/18 och
att utarbeta förslag till åtgärder för att effektivisera verksamheten c) Statens energimyndighet får i
uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg d) Statens energimyndighet får i uppdrag att inrätta
innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter e)
Trafikanalys får i uppdrag att belysa utmaningar och möjligheter med självkörande bilar f)
Energimyndigheten får i uppdrag att arbeta för att Gotland blir pilotområde för Sveriges framtida
energisystem g) Trafikverket får i uppdrag att bidra till bredbandsutbyggnad
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: Regeringen har beslutat lägga proposition om ny regional fysisk planering
 Skrivelser: En strategi för Svensk rymdverksamhet
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Trafikutskottet föreslår riksdagen om ett tillkännagivande att regeringen ska ta fram en strategi för
självkörande fordon
 Regeringen har utsett nya ledamöter för delegationen för sjöfartsstöd
 Darja Isaksson ny generaldirektör för Vinnova
 Peter Eriksson inviger portal för testbäddar
 Nordiska länderna stärker samarbetet kring harmonisering och standards kring byggregler
 Regeringen beslutar om extra stöd för godstransporter med tåg för miljöns skull
 Therese Mattson ny GD för Kustbevakningen
I debatten – politik
 Nu behöver Skåne en tågtrafik som fungerar för pendlare, Sydsvenskan

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Nya byggregler missar klimat och energimålen, Dagens Samhälle
 Debatt i DN kring höghastighetsbanor: Höghastighetståg dålig affär för samhället och klimatet. Varför
säga nej till 285400 nya bostäder. Officiella reseprognoserna försummar viktiga detaljer. Norrköping
visar de positiva effekterna med höghastighetsjärnväg. Samhällsekonomisk kalkyl bättre än politisk
kohandel
 Släpp in MTR på SJ:s bokningssajt, DI
 Sluta skambelägga flyget det ger 200 000 arbeten, DI
 Avgörande att hamnkonflikten i Göteborg löses, DI
 Höghastighetsbanor både lönsamma och nödvändiga, Dagens infrastruktur
 Släpp EU tågen fria, DN
 Sveriges städer behöver bli hållbara på riktigt, Dagens Samhälle
 Där järnvägen tar slut där tar åkerierna vid, Sveriges Åkeriföretag
 Gör det möjligt att välja bort bensin med ryskt ursrpung, DN Debatt
 Vi vill minska utsläppen, inte resandet, GP
 Nordiska företag kräver ökade klimatambitioner från EU:s energiministrar




Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare
SKL:s konsekvensbeskrivning av direktivet om rena och energieffektiva fordon

Från forskningen
 Röststyrning blir den nya guldgruvan för techbolag
 Metod testad för hastighetsmätning för trafiksäkerhetsforskning
 Studie som Scania initierat visar att det är möjligt och ekonomiskt attraktivt med fossilfria tunga fordon
till 2050, EoN, HM, Siemens och Scania har också bildat en koalition för att påskynda skiftet utifrån
studien
 Rapport: Hämtas hemma tjänster kan ersätta privatbilen
 Konsekvenser av mobility as a service (MaaS)
 Är gångtrafikanter som talar i mobiltelefon en trafikfara?
 När fler cyklar blir det mer av lokal shopping
 Energimyndigheten utlyser omkring 45 miljoner kronor inom programmet Lokal och regional
kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan
 Lönsamt klimatanpassa fordonsflottan. Rapport här
 Elvägarnas vara eller inte vara, två scenarion
 Vintermodellen 2018, uppdatering av olycksmodellen inklusive uppdateringar av värderingar till ASEK
6:1
 Geografisk tillgänglighet för cykling i städer
 Så kan appar förändra resvanor
 Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik
 Cykelns plats i den kommunala planeringen
 Delfinens hemlighet vägen till bättre ekolod och ultraljud
 Bullrigt boende befaras ge ökade hälsorisker
 Unika detaljer i framtidens kartor
 Verktyget som hjälper regioner att planera elbustrafik
 AVENUE Autonomous Vehicle to Evolve to a New Urban Experience är ett nytt europeiskt forsknings
och innovationsprojekt som ska förbereda den tekniska, ekonomisk och regelmässiga integrationen av
automatiserade fordon i stadsmiljöer
 Slutrapport från Smart Built Environment kring Smart planering för byggande
Systemnivån




















Pendlingskommuner nära storstad har bäst livskvalité. Rapport om ”hållbar utveckling i svenska
regioner”
Förnybar energi ökar inom transportsektorn visar Energimyndighetens årliga uppföljning
SIS, det behövs standarder för hållbara transporter
17 av 20 kommunalråd säger nej till miljözoner
Telekomsektorns förmåga att stödja samhället vid höjd beredskap har stärkts
Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan
IVA öppnar databas som samlar cirkulär ekonomi initiativ
Kommunerna som satsar mest och minst på vägunderhåll
nio av tio invånare vill att städer investerar i fossilfritt
Mobilisten – samlingssajt för goda idéer för moderna bilister
Åtta företag startar forum för cirkulära materialflöden
Enkät om trafiksäkerhet genomförs i 50 länder
Ny rapport: Hållbar utveckling i Svenska regioner
Den digitala kampen - autonoma rörelser på nätet, rapport från FOI
Utsläpp av växthusgaser oförändrade 2017
Maktutövning utan krig, rapport från FOI
Ny vägledning om regionala insatser för grön infrastruktur
Nytt nätverk ska minska grävskador
Nya indikatorer visar hur miljöarbetet går på www.sverigemal.se





Polisen och Trafikverket undersöker möjligheterna att lämna över nykterhetskontrollerna till en ny
funktion
Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning
Nordisk rapport om lönsamhet och klimat

Sjöfart
 Godshanteringen ökar i hamnarna
 Båda parter fick rätt i arbetsdomstolen
 Pråmsamordnare efterfrågas
 Knapp ökning av sjöfartsföretag
 Säkrare trafik i danska och svenska vatten
 1514 fartyg fick isbrytarassistans
 Samsyn om pråmtrafik bland aktörer
 Ännu ett bottenrekord för den svenska flottan
 World Maritime University (WMU) havsinstitut invigt i Malmö
 Fortsatt ökning av bilar i Göteborgs hamn
Spårtrafik
 Luleå tekniska universitet underhåller Kinas snabbtåg
 Tågförseningarna ökade under första kvartalet
 Skånetrafiken: Vi är djupt oroade för våra resenärer
 Svensk avreglering ses som förebild i Frankrike
 Europeiska investeringsbanken engagerad i inlandsbanan
Luftfart
 Sverige kan producera 10 procent av världens förnybara bränsle
 KLM flyger Amsterdam - Växjö på biobränsle
Väg
 Försäkringsbolag varnar för populära elcyklar
 SKL har gjort en konsekvensbeskrivning av EU direktivet om rena och energieffektiva vägtrafikfordon
 Biobränsle, frälsning, lösning eller en illusion, del 1. Framgångsrik etablering av biodrivmedel, hurdå?
Möjlig marknad för bränsle och fordonsindustrin – om biobränsle, del 3, Vad kan Sverige göra? Del 4
 Region Skåne går med i Svenska cykelstäder
 Laddbart ökar i storstäderna
 Begagnade miljöbilar lämnar landet
 Körkortsmottagning för gamla öppnad i Uppsala
 17 personer omkom i apriltrafik på väg
 10 000 resenärer har testat självkörande bussar
 Volvo delar fordonsdata i realtid för att öka säkerheten
 Ny e-tjänst för tunga fordon, ”lastbilskalkylatorn”
 Ja från transportstyrelsen till försök med självkörande bilar i Göteborg
 Självkörande bilar behöver bättre vägmarkeringar för att minska olycksrisken
 VTI: låga hastighetsbegränsningar följs inte
 Uppkopplade fordon får trafiken att flyta
 Svenska försök med elvägar uppmärksammas i USA

3. EU
Ministerrådet
 Slutligt godkännande av nya regler för typgodkännande och marknadsövervakning av nya
motorfordon
 Rådet gav klartecken till kommissionen att inleda handelsförhandlingar med Australien och Nya
Zeeland. Ministrarna antog förhandlingsdirektiv för de båda förhandlingarna





Ekonomiska rekommendationer till Sverige. Kommissionen analyserar EU-ländernas planer och lägger
därefter fram landsspecifika rekommendationer till varje land, tillsammans med ett sammanfattande
meddelande. Rekommendationerna är inriktade på vad länderna realistiskt sett kan uppnå de
kommande 12–18 månaderna.
Ömsesidigt erkännande av varor: rådet enas om ståndpunkt för att stärka den inre marknaden

EU kommissionen (KOM)
 EU:s nästa långtidsbudget 2021 – 2027 är presenterad: En modern budget för en union som ska
skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum
 Förslag på budget för jordbruks-och sammanhållningspolitiken 2021-2027
 Kommissionen lanserade i maj 2017 ett s.k. mobilitetspaket, kallat ”Europe on the move”,
innehållande en mängd lagförslag och andra initiativ för att modernisera Europas transportsektor. Den
17 maj i år kom den tredje och sista omgången förslag. Det förslag som har rönt störst
uppmärksamhet i denna omgång är kraven på minskade koldioxidutsläpp från nya tunga lastbilar.
 Kommissionen har föreslagit en uppdatering och förenkling av reglerna för utbildning och certifiering
av sjöfolk.
 EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som handlar om att minska plasten i våra hav och på våra
stränder. Mer än 80 % av skräpet i våra hav är plastskräp. Kommissionen föreslår därför nya regler för
de 10 vanligast förekommande engångsartiklarna av plast.
 Efter många om och men dras nu sex EU-medlemmar inför domstol för sitt bristande arbete med att få
ner de hälsofarliga föroreningarna i luften. Men många fler kan möta samma öde.
 Små nedgångar i EU: s totala växthusgasutsläpp år 2016, men transportutsläppen fortsätter att öka
 Kommissionen föreslår att modernisera och digitalisera EU: s civilrättsliga samarbete
 Ericsson finansierar forskning i femte generationens telekomteknik uppbackat av EU
 Förslag om nya bilsäkerhetsstandarder kan minska antalet döda i trafiken med 25 000 på 15 år
 Förslag att tunga fordons CO2 utsläpp ska minska med 30 procent till 2030
Parlamentet
 Parlamentets transportutskott vill se ny lagstiftning för att motverka fusk med mätarställningar
 Transportsektorn i fokus vid förhandlingar om direktiv för energieffektivisering
 Parlamentets transportutskott röstar för skärpningar av kommissionens förslag till nytt
eurovinjettdirektiv

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Kinas löfte att restaurera sidenvägen, dröm eller seriöst förslag
 Blomstrande städer, oavsiktliga och utmanande konsekvenser
 Så mycket ökade EU:s utsläpp 2017
 Nytt koncept för smart logistik (Corridor as a Service, CaaS)
 Ny försening för Fehrman – Bältbron
 För en säkrare värld måste städer dela med sig kring cyberattacker
 Global standard för kartor på G
 Den amerikanska organisationen National Association of Mutual Insurance Companies (NAMIC)
diskuterar i ett nyligen publicerat ett white paper om försäkringsbolagens roll för säkerhetsvalidering
av automatiserade körsystem
Sjöfart
 Vätgasdrift utvecklas för färja
 IMO påbörjar arbete med automatiserade fartyg och hur detta kan regleras
 EU förslag vill förenkla skeppsrapporteringen
 Historiskt beslut om sjöfartens Parisavtal antaget av IMO
 Både kranar och båt kör förarlöst 2020
 Logistikjättar knyter ihop världens e-lager

Spårtrafik
 Norska transportministern positiv till snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo
 Universitets allians vill främja utvecklingen av höghastighetsjärnväg och stärka utbildningen kring
järnväg
 Bane NOR har fått goda erfarenheter av att använda drönare inom underhåll
 Självkörande inspektionsfordon ökar säkerheten på de Sydafrikanska järnvägarna
 Polen och Litauen samarbetar om gränsöverskridande godstransporter
 Elon Musks hyperloop tunnel under Los Angeles öppnar snart
 Norges största digitaliseringsprojekt är i gång
 Tyngsta tåget rullar i Finland
Luftfart
 Drönartaxi ska kunna köra 10 000 personer om dagen
 Drönare levererar paket i Ohio
Väg











GM:s patent avslöjar äkta ”transformer” bilar
ACEA: Aktiv säkerhet är mest effektiv
OECD rapport om säkerheten med automatiserade fordon
Fem genombrott som kan få dig att älska bussen
Ny rapport: fler litar på självkörande bilar
Säkerhetsmissen, sålde bilen men hade tillgång till digital information i flera månader
Danskt projekt fick bilister att börja cykla
Michelin ska återvinna 100 % av sina däck till 2048
Hur hemleveranser med färsk mat förändrar marknaden för kyltransporter
Stora förändringar och stora svårigheter för lastbilsbranschen när automatiseringen kommer

Albanien


EBRD och EU stödjer Albanska järnvägsprojekt

Frankrike
 Frankrike presenterar ny strategi för automatiserade fordon. Tester upp till nivå 5 tillåtna på allmäna
vägar från 2019
 Paris planerar för fri tillgång till kollektivtrafik. Detta efter tidigare stora förändringar för biltrafik och
gångtrafikanter
Japan
 Japans Den fantastiska psykologin bakom Japans tågstationer
Litauen
 Litauen planerar att införa alkolåsprogram
Norge
 Oslo planerar för att vara bilfria 2019 tack vare ett generöst utbyggt cykelnät, man gamla vanor är
svåra att ändra
Nya Zeeland
 Nya Zeeland har utvecklat ett mätsystem för kollektivtrafik (färja, bil, järnväg) som identifierar och
predicerar tidtabeller
Storbritannien
 WSP uppdaterar vägledning för cykelinfrastruktur
 Storbritannien laddar för framtiden om laddinfrastruktur och elbilsförsäljning

Tyskland


Underhållskostnaderna ökar i Tyskland

USA
 Varför Seattle är den mest bussälskande staden i USA

