1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: a) En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
 Rapporter: a) Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar b) Riksrevisionens rapport om väg och
järnvägsinvesteringar i Sverige
 SOU: Vägen till självkörande fordon, SOU 2018:16 del 1 och del 2 b) Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå c) För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd d) juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
 Uppdrag: a) Energimyndigheten får i uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden
b) Transportstyrelsen får i uppdrag att öka säkerheten i bussar c) Uppdrag till Sjöfartsverket att
komplettera underlag avseende förstudie angående omsättning av statsisbrytarflottan e) IVA får
genom Tillväxtverket uppdrag att genomföra ett utvidgat arbete med jobbsprånget f) Tillväxtverket får i
uppdrag att analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: a) Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar b) Invasiva främmande arter c) En ny
kategori av taxitrafik d) Ny kamerabevakningslag e) Miljöinformation om drivmedel f) Följdändringar
till ny förvaltningslag
 Propositioner: a) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygd – för ett Sverige som håller ihop b)
Beställaransvar för ordning och reda på vägarna c) Händelserapportering och sekretess hos
Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter d) Förlängd klampning i upp till 36 timmar e) Fler
bygglovsbefriade åtgärder e) reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart f) En möjlighet till körkortslån
g) Nationell strategi för klimatanpassning
 Skrivelse: Riksrevisionens rapport om väg och järnvägsinvesteringar i Sverige
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Ett jämställt transportsystem, Tomas Eneroth
 Beslutad proposition - entreprenörsansvar i bygg och anläggningsbranschen, Ylva Johansson
 Uppföljning av flygstrategin, Tomas Eneroth
 Regeringen vill förlänga EU korridor norrut
 Ny gemensam internationell och nationell järnvägslag antagen av riksdagen
 En svensk flygstrategi – för flyget roll i framtidens transportsystem
I debatten – politik
 Regeringens vägunderhåll är en fara för Sverige, Dagens Samhälle
 Släpp Stockholmsfixeringen i transportpolitiken, Dagens Samhälle
 Fler kvinnor i byggbranschen, Peter Eriksson
 Lägg om beskattning och avgift för att gynna klimatsmarta transporter
 Sanningens minut om kilometerskatten, Transportföretagen
 Statliga miljarder hotar klimatet, Naturskyddsföreningen
 Nu ska staten se till att tågen går i tid, Tomas Eneroth, Isabella Lövin, Ulla Andersson

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 miljözoner en drastisk men nödvändig åtgärd, Dagens Samhälle
 Norrbotniabanan gynnar kvinnor, Dagens Samhälle
 Miljözoner 2022 – ett fall framåt, Motormagasinet
 Bilbranschen och den tysta revolutionen, Motormagasinet
 Europa måste ha en ny strategi för Sidenvägen, DN
 Orimliga förseningsavgifter för glömska bilägare, Dagens Samhälle




Kommunilska över de dåliga vägarna
Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar tycker SKL

Från forskningen
 De har skapat världens första bil som går återvinna
 Automatiserade fordon och landsbygden
 Nya metoder för att bedöma konsekvenser av mobilitet
 Ny laserteknik gör det möjligt för autonoma fordon att se runt hörnet
 Mer makt åt kvinnor för ett hållbart transportsystem
 Rapport om samverkan och ledarskap
 Orsaker till investering i framkomlighet för bussar kartlagda
 Biogas och etanol ger störst klimatvinst per krona
 Färre döda i trafiken i Norge med bättre säkerhetsrutiner
 Hur kan klimatskatt bli ett framgångsrecept
 Ny teknik för vägytemätning testad
 Resultat från forskningsprojekt om finansiering av infrastruktur presenterat
 Uppkopplade fordon guidar till ledig p-plats
 Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter
 Världens första bil som går att återvinna
 Vad avgör om kommunerna investerar i bussframkomlighetsåtgärder
 Förändras våra resvanor av digitaliseringen?
 Mänskligt perspektiv på autonoma sjöfartssystem
 Ny arena för marin forskning
 Smarta tekniklösningar ger fart åt hållbar stadsutveckling
 Ny satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig grundforskning inom energiområdet
 Shift2Rail påbörjar forskning om bränsleceller
Systemnivån















Mälardalslän svarar EU om strategisk infrastruktur
Lönsamt subventionera kollektivtrafik under Sverigeförhandlingen
Sänkt parkeringstal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet
Sveriges vattenflöden har kartlagts Lättare att se effekter av föroreningar och översvämningar
Blekinge, Skåne och Östgötatrafiken går samman om biljettsystem
Endast två miljömål väntas nås till 2020 enligt Naturvårdsverkets rapport
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2017, Trafikanalys rapport
Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen
The Masdar Report, rapporten ger en analys och status kring teknologier för att framtidens städer
Riksrevisionen: Regelerken för affärsverken bör tydliggöras
Rapport: Tunga maskiner och utdikningar har skadat svenska grundvattenkällor
Sverige missar 14 av 16 miljömål
Trafikanalys rapport: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2017
Rapport; Är Sverige redo för nästa samhällskris?

Sjöfart
 Uppföljning av den maritima strategin
 Ny OECD rapport beskriver Sverige som världsledande inom Sjöfartens klimatomställning
 2017 rekordår för Stockholms hamnar
 Kritiserad kryssningsled utreds trots nej från ministern
 Fullt ställ på torrlastmarknaden
 Samarbete för klimatsmart sjöfart
 Pråmtrafiken fungerar året runt
Spårväg
 OECD uppmanar till utbyggnad av järnvägsnätet mellan Malmö och Oslo









Miljardgränsen sprängd för swish hos SJ
Godstrafiken på järnväg kan bli en del av SJ
Regeringen skärper kraven på SJ fler tåg i hela landet
Ensidigt fokus på spårväg i Spårväg syd
Järnväg Oslo – Malmö, är det den nya storregionen? Läs rapport här
Ny järnvägstunnel kan ge 200 000 kvm byggbar yta i centrala Lund
Regeringen klar med prioriteringar; Oslo - Stockholm prioriterad korridor

Luftfart
 Flygande bil kan lanseras redan nästa år
 Studie visar: 3 av 4 svenskar väljer att flyga trots negativa klimateffekter
 Varannan svensk positiv till flygskatt enligt sifo undersökning
Väg
 Scania testar självkörande bilar I Finland
 10500 har ansökt om elcykel premie
 Biogasbussar billigare
 Konsumentverket och Energimyndigheten inför klimatindex för bilar
 Experten, Finns en övertro på självkörande bilar
 Satsning på elbussar kräver nytt systemtänkande
 Klartecken för miljözoner
 Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik 2030
 MC-förare tar färre risker efter ny utbildning
 Vändpunkten i sikte, elbilar snart billigare än bensinbilar

3. EU
Ministerrådet
 Europeiska rådets vårmöte inriktades på ekonomiska frågor, särskilt handel. Stats- och
regeringscheferna diskuterade även flera andra brådskande frågor, däribland attacken i Salisbury,
Turkiet, västra Balkan och beskattning. EU-ländernas ledare diskuterade också Brexit (i konstellationen
EU27) och euroområdet (eurotoppmöte).
 Rådet har enats om att nästa val till Europaparlamentet bör hållas den 23–26 maj 2019
 Miljöministrar har diskuterat cirkulär ekonomi och plaststrategi. EU:s plaststrategi innehåller bland
annat förslag för lagstiftning som ska minska användningen av engångsplast och minska nedskräpning i
haven.
EU kommissionen (KOM)
 Kommissionen har enats om nya regler som ska öka kontrollen av utsläpp från tunga fordon
 EU-kommissionens årliga rapport med analys av Sveriges ekonomiska utmaningar har presenteras.
Rapporten tar upp bl.a. den höga skuldsättningen i hushållen och hur bostadsmarkanden fungerar,
men även frågan om integration på arbetsmarknaden av nyanlända invandrare.
 Handlingsplan om militär rörlighet: EU vidtar åtgärder för en försvarsunion
 Kommissionen vill undanröja hinder för gränsöverskridande investeringar och påskynda arbetet med
att fullborda kapitalmarknadsunionen
 Bekämpa desinformation på internet: Expertgrupp förespråkar större öppenhet hos onlineplattformar
 Nya regler för luftballonger
 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2017
 Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina
skyldigheter enligt EU-rätten
 Shift2Rail har lanserat ett innovationspris för kvinnor som arbetar med järnvägsforskning
 Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet. WiFi4EU är till
för myndigheter och offentliga organisationer, till exempel kommuner, bibliotek och vårdcentraler.








Den 1 april träder nya EU-regler ikraft som gör det möjligt att utnyttja sina online-abonnemang på
filmer, idrottsevenemang, e-böcker, dataspel eller musiktjänster när man reser i Europa - på samma
sätt som man kommer åt dem hemma.
Saknar du ett Europa Direkt-kontor (EDIC) i ditt län? Nu kan du lämna in ditt förslag till EUkommissionen för att driva ett EDIC-kontor för åren 2018-2020. Sista ansökningsdag är den 7 maj
2018.
EU-revisorer: OPS-finansierade infrastrukturprojekt har stora brister
Kommissionen har påbörjat en utvärdering, som kommer att följas av en konsekvensbedömning och
en eventuell översyn, av förordning nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av
lufttrafik i EU och EES (lufttrafikförordningen).

EU- parlamentet
 Parlamentet röstar för modernisering av fortbildning för professionella förare
 Parlamentet vill modernisera fortbildningen för professionella förare
 Koldioxidutsläpp från lastbilar och bussar: preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om
nya bestämmelser för övervakning och rapportering
 TEN-T-koordinatörerna Kurt Bodewig och Carlo Secchi har presenterat en rapport för EU-parlamentet
om innovativa lösningar för att finanseria byggandet av TEN-T-nätverket
 EU-parlamentariker irriterade över långsam Dieselgate-process
 Parlamentets transportutskott har ställt sig bakom ett lagförslag från kommissionen, som går ut på att
säkerställa en rättvis konkurrens mellan unionens lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från tredje
land
 Hur spenderar Sverige EU:s medel? Var går pengarna? Läs mer här
Övrigt
 Sverige föreslår förlängning av stomnätskorridor till Norrland och Norge
 EU revisorer - OPS finansierade infrastrukturprojekt har stora brister

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Följ utvecklingen för att nå Agenda 2030
 Kinesiska ambassadören Europa behöver inte vara oroliga för det kinesiska elbilsundret
 Appar som Waze, Apple och Google map kan göra trafiksituationen värre i vissa områden, när
människor agerar själviskt.
 Disruptiv förändring av transportsystemet – Vi måste tänka större än bara bilar
 När afrikanska städer växer bör de tänka mindre på bilar och mer på gångtrafikanter
 Dokumentation från konferensen Applied research on charging infrastructure
 Vill man ha trängselskatter – var specifik!
 Kvinnors säkerhet måste vara en del av transportplaneringen
Sjöfart
 Sjöfarten kan vara CO2 fri till 2035
 Här utvecklas framtidens sjöfart
Spårväg
 Ishavsbanans sträckning till Kirkenes utreds vidare
 Hur kan järnvägsaktörer dra nytta av den disruptiva digitala utvecklingen
 Norges ERTMS program fortskrider framåt
 EU subventionerar en månads tågluffande i Europa för 18-åringar
Luftfart
 Gardemoen - Världens grönaste flygterminal får sällskap av en hållbar stad
 IATA digitaliserar farligt gods deklaration
 De vill göra snöröjning av landsbanor automatiserad. Första test klart

Väg

Interurbana bussar realitet snarare än hopp
 Mänskliga förare irriterade på robotbilar
 Den överraskande sanningen om världens elbilar, drivs med kol
 Biltillverkare och stater är på väg mot elektrifiering men var är konsumenterna?
 Automatiserade fordon – vad kan det innebära för landsbygden?
Danmark
 Politisk majoritet återupplivar planerna på en bro över Kattegatt – men bara för bil
Kina
 Intelligent motorväg byggs i Kina
 Kina storsatsar på maglev teknikens svävande tåg
Polen
 Polsk elektromobilitet: mål en miljon elbilar 2025
USA
 Vad Airbnb inneburit för New York
 Elbilsmarknaden i starkt uppsving i Kalifornien
 Arizona säger nej till fler Uber tester med självkörande bilar

