1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Rapporter: Konjunkturinstitutets rapport, klimatpolitisk inventering om hur klimatpolitiken bör riktas
om
 SOU: a) Reboot – Omstart för den digitala förvaltningen
 Utredningar:
 Uppdrag: a)Trafikverket får i uppdrag att göra en översyn hur tillgången av laddinfrastruktur längs
större vägar kan främjas b) Transportstyrelsen får i uppdrag att se över regler kring miljö och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon, regeringen föreslår också att
Sverige ska tillträda järnvägsprotokollet
 Propositioner: Här ser ni vilka propositioner regeringen avser att lägga fram under och efter
sommaren 2018
 Remisser: Remissvar på Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
2018-2029
 Skrivelse: Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
från Naturvårdsverket
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Regeringen satsar på kompetensförsörjning i hela landet
 Viktigare lagar och förordningar som träder i kraft årsskiftet 2017/2018
 Rapport, Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter inom Stadsförvaltningen, från
Statskontoret inom ramen för arbetet en god förvaltningskultur
 Regeringen ändrar förslag om miljözoner
 Landshövdingar ska leda civilförsvar, artikel i DI
 Regeringen har gett VTI i uppdrag att vara värd för ett nationellt kunskapscentrum för forskning och
utbildning om cykling
 De nya miljölagarna 2018
 Myndigheter och länsstyrelser ska åter krigsplacera personal
 Om regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet
 Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget, Tomas Eneroth, Peter Eriksson
I debatten – politik
 Investera i utbildning, Helene Hellmark Knutsson
 Vi tror inte på den bilfria staden, GP
 Våga satsa på ny teknik när Ostlänken ska byggas, Dagens Samhälle
 Statens infrastrukturkris kräver nya lösningar, Dagens Samhälle

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Samhället bör styra upp de självkörande bilarna, SvD
 Flyget och bilens säkerhet är en succé, med särskild eloge till Claes Tingvall, DI
 Feministisk stadsplanering är mer än en politisk vision, Dagens Samhälle
 Magnettåg är inget realistiskt alternativ, GP
 Offentlig upphandling krånglas till i onödan, Dagens Samhälle
 Nu ökar kraven på social hållbarhet i städerna
 Feltänkt att bestraffa flygresande, Dagens Samhälle

Från forskningen
 Mer forskning krävs om hårdare krav på vinterdäck för tunga fordon
 Mjuka stolpar räddar liv
 Skrift från Vinnova ”Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen
 Studie visar att det är lönsamt med elbilstaxi
 RISE invigde nya testanläggningen Awitar
 Studie om cykel och alkohol
 Varför ökar kostnaderna för buss
 Projekt för säkrare sjöfart i Östersjön
 Vilken framtid har bussen? Fyra framtidsbilder från K2
 Kartläggning av social innovation hur ser ekosystemet ut för social innovation, rapport från Vinnova
 Sjökaptenens virtuella utbildningsmiljö
 Ny version av geokalkyl kan minska miljöpåverkan vid byggen
 Ny forskning för 2018 som beviljats av Naturvårdsverket
 Bioenergin nödvändig för klimatet – förutsatt att den produceras hållbart, rapport från fyra
myndigheter
 Tre bolag ska utveckla en komplett ”end-to-end” lösning för autonoma masstransportflottor designad
att drivas av städer eller masstransportörer
 Självläkande asfalt för självkörande bilar
Systemnivån















Färdplan för klimatneutral byggsektor
10 tekniktrender som kommer att prägla 2018
Färre omkom på väg, Transportstyrelsens olycksstatistik för 2017
Hög tid att ta mobilsäkerheten på allvar – de fem största hoten
Företag frustrerade över öppna data – motarbetas aktivt av myndigheterna
Dataintrång för att vinna upphandlingar
Transportnäringens kompetensförsörjning en ödesfråga i Skåne
Stark byggkonjunktur i hela Norden
Teknikföretagen startar "automationsskola" på högskolenivå
Regeringens mål: Digitala böter ska spara tid och pengar
Pendlingen i Öresundsregionen lyfts fram som förebild i EU
Tema PM: Fokus Landsbygd, samspelet mellan stad och land i det flerkärniga Skåne
Svenska Miljöinstitutets rapport om samordnad varudistribution i ett antal kommuner
megatrender inom bilindustrin – hur ska de klara förändringarna?

Sjöfart
 Tredje året utan dödsfall
 Svenska Orientlinjen satsar på containerpendel mellan Göteborg och Vänern
 Arbetsmarknadsministern kan tänka sig att lagstifta om strejkrätten
 Fackföreningsnej till möjlig lösning i Göteborg
 EU kommissionen föreslår nytt direktiv om avfallshantering i hamnar
Spårväg
 Tyck till om krav på ECM, EU har tagit fram förslag för underhållsansvarig på EU nivå. Fram till 20
februari har järnvägsaktörer på sig att tycka till
 Oro för ny våg av kopparstölder
 Skip-stop systemet i pendeltågstrafiken kan komma att slopas
 Tåget tar marknadsandelar från flyget i Umeå
 Fler vill åka nattåg
 Förslag om reducerat buller från godsvagnar riskerar driva kostnader
 Uppsala kommun klubbar stor satsning på spårbunden trafik

Luftfart
 Svenskt flyg planerar för fossilfritt inrikesflyg
 Arlanda växer mer än Kastrup men ökningstakten avtar
Väg







2017 var laddhybridernas år, 2018 slår elbilarna igenom och gasbilen gör comeback
32 svenska städer vill ha vätgasstation
Förbifartens massor transporteras bort med fartyg
Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka
Allt fler vill abonnera på en bil
3M:s smarta vägmarkeringar, Rise Victoria har gjort liknande koncept för Trafikverket men då byggt på
radarsensorer

3. EU
Ministerrådet
 Medlemsländer kräver en ersättare till glyfosat
 Bulgariens arbetsprogram för 2018
 Malta och Rumänien dras inför domstol då de inte utvecklat infrastrukturen för alternativa bränslen
enligt EU överenskommelse.
 EU:s medlemsländer tillstyrker kommissionens förslag om att ett system för övervakning och
redovisning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning av tunga fordon ska införas. Beslutet gäller
bara nya fordon.
 EU:s medlemsländer har godkänt en översyn av EU:s förordning om luftfartssäkerhet (EASAförordningen) som en del i arbetet med den europeiska luftfartsstrategin.
EU kommissionen (KOM)
 Ekonomin och budgetutblick för Europeiska unionen 2018
 Maria Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället,
presenterar under måndagen den expertgrupp som ska arbeta med frågor kring falsk
nyhetsförmedling och desinformation. I expertgruppen ingår bland annat Hanna Stjärne, VD för
Sveriges Television.
 EU kommissionen har beslutat om en plaststrategi I strategin ingår ett förslag till ett nytt direktiv som
ställer krav på hamnar att upprätta mottagningsanläggningar för avfall (inklusive plast) från fartyg.
Syftet med direktivet är att minska spridningen av marint skräp från havsbaserade källor.
 rescEU: Ett nytt europeiskt system för att hantera naturkatastrofer
 Ministrar från nio länder har blivit inbjudna av miljökommissionär Karmenu Vella, i vad som beskrivs
som ett sista krafttag för att lösa det allvarliga och ihärdiga problemet med luftföroreningar. Om inte
de nio länderna – Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och
Storbritannien – vidtar drastiska åtgärder för att förbättra luftkvaliteten kommer EU-kommissionen att
dra länderna inför EU-domstolen
 EU-kommissionen ger råd till medlemsländerna om hur effektiva och verkningsfulla strategier för
trafiksäkerhet på väg kan utformas.
 EU kommissionen, DG Move har beslutat att 2018 ska vara Year of Multimodality

EU parlamentet
 Tallolja och stubbar vinnare bland biobränslen i EU
 European Parliamentary Research Service - Tio områden att bevaka för 2018 som kommer att kunna
påverka utvecklingen av EU samarbetet.
 Rapport: Vad innebär Kinas planer på en ny ”sidenväg” för EU:s transportsystem?
Parlamentariker riktar kritik mot “hemlighetskultur” i EU
 EU-parlamentet ger tummen upp för både stubbar och tallolja som förnybara bränslen.



EU-parlamentet har röstat igenom kommissionens förslag till revideringar av två olika befintliga
direktiv; direktivet för förnybar energi samt energieffektiviseringsdirektivet. Förslagen ingår i det
lagstiftningspaket om energi, kallat Clean Energy for all Europeans, som EU-kommissionen
presenterade i november 2016.

Övrigt
 Politikerna oeniga om hur mycket öppenhet det ska vara kring direktiv om lastbilars utsläpp
 Bil och trucktillverkare når CO2 målet för 2016

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 7 steg för att läka våra samhällen En udda spaning i det här sammanhanget men värd att läsa från
World Economic Forum
 Denna månad kommer en del axplock från World Economic Forum i Davos
o Indiens premiärminister Modi om de tre största hoten mot världen där klimatet kommer först
o De här länderna har högst livskvalitetindex, Sverige i toppen.
o Vartannat företag ser kopplingen mellan cirkulär ekonomi och lönsamhet
o The global riskreport från FN presenterad i Davos, väder miljö och cyberhot i topp
o Hur förbereda sig för framtidens arbete – en omskolningsrevolution behövs
 Vem äger stadens mobilitetsdata? Publika beslutsfattare behöver informationen och privata företag
har den.
 Toronto tillsammans med Googles dotterbolag, Alphapet använder en 12 hektar stor strandpromenad
som testyta och demostration för att skapa en modell för "hållbart gransskap".
 Myndigheter och företag hur förbereda är vi på att inkludera medarbetare i utvecklingen av AI
 Vartannat företag ser kopplingen mellan circulär ekonomi och lönsamhet
 Världshistoriens största säkerhetsbrist hittills, molnet är inte säkert
 2017 års Urban Mobility Innovation Index rapport för Europa. Här deras slutsatser.
 Sex framtida tekniker som kommer att förändra förutsättningarna för kollektivtrafik
 De vill automatisera alla transporter med blockkedja och kryptovaluta
 Paris har systematiskt återtagit staden från bilarna sedan 1990. Minskningen är nu uppe i 45%
 Rapport: Kina världsledande på förnybar energi

Sjöfart
 Nyutvecklad tanker släpper ut 40 % mindre CO2
 Maersk och IBM i blockchainsamarbete för att förenkla
 Rolls Royce inviger forskningscenter i Åbo för autonoma fartyg.
 IMO tar ställning till otillåten bunkerolja
 Eldrivna och potentiellt autonoma pråmar tar över från lastbilar
 18 danska kommuner har gått samman för att utveckla hybridfärjor och får uppbackning av regeringen
 Norge först med hybriddriven snabbfärja
 Danmark satsar på sjöfarten vill bli globalt styrkecentrum
Spårväg
 Indien lanserar ny antikollisionsutrustning för tåg
 En ny silkesväg Vacker bildexposé med text över Kinas initiativ
 Kinesiskt tågtillverkaren CRRC expanderar utomlands med en 7 gånger större forskningsbudget än
Siemens Alstom
 Förarlösa tåg rullar ut i Nederländerna
 Hur den digitala framtiden faktiskt är en digital present till alla järnvägs och tunnelbaneoperatörer
 Förslag att ECM - förordningen ska gälla alla fordon

Luftfart
 Biobränsle kan leda till ökad uppvärmning på kort sikt.
Väg
 7 viktigaste trenderna 2017 inom lastbilsindustrin
 Snap heter Rinspeeds skateboardinspirerade multifunktionella konceptfordon för transport av varor
och människor
 900 chefer har tyckt till i Global Automative Survey 2018 och nyhetsbrevet OmEV gör en intressant
analys
 En bra sammanfattning om utvecklingen av LEV:s (Light Electric Vehicle)


McKinsey har skrivit en artikel om vilken roll vätgas kan ha i energi- och transportsystemet.

Finland
 Kinesisk finansiering av tunneln mellan Helsingfors och Tallinn klar
 Helsingfors hamn största passagerarhamnen i Europa
Marocko
 Marockos första höghastighetståg i startblocken
Nederländerna
 Amber lanserar autonoma nivå 4 bilar i Eindhoven
Norge
 De vill satsa på en nordisk hyperloop
Indien
 Indiens chans i en multikonceptuell värld
Japan
 Forskarnas lösning; Japanska tåget skäller och frustar
Kina
 Shenzhen första staden med enbart elbussar (16539 bussar). 2020 skall det också enbart finnas eltaxi,
idag är den andelen 62 %
Polen
 Eu öppnar utredning om otillåtet statsstöd till polska varv
Storbritannien
 Londons tunnelbana tappar för första gången på 20 år. Är Netflix istället för bio och Deliveroo istället
för att äta på restaurang skälet?
 30 årig strategisk transportplan för norra England publicerad
Turkiet


Turkiet planerar för en ny kanal "Istanbul Canal" för att passera in i Svarta havet som alternativ till
Bosporen.

Ukraina


Ukrainas transport och logistiksektor skulle vinna mycket på att ta bort de legala hinder som gör att
kvinnor inte kan ta anställning, vilket även gäller för ca 100 ytterligare ekonomier som har
restriktioner

USA
 New York planerar införa trängselskatter

 Höghastighetsjärnvägen mellan Los Angeles och San Francisco kraftigt fördyrad

