1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: Kompletterande bestämmelser om kör-och vilotider b)
 Rapporter: Regeringen bör förändra den finansiella styrningen av Trafikverket, ESV
 SOU: Säker och kostnadseffektiv IT-drift b) Havet och människan, Miljörådets betänkande
 Utredningar:
 Uppdrag: Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m b) Vinnova får i uppdrag
att föreslå utformning av ett strategiskt program föra att möta och leda i den digitala
strukturomvandlingen c) Arbetsförmedlingen (och myndigheter enligt bilagan) får i uppdrag att vara
behörig myndighet enlig förordningen om gemensam digital ingång d) Statskontoret och Myndigheten
för Digital Förvaltning får i uppdrag att ta fram utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig
förvaltning e) Trafikverket får i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad
budgivning samt kostnadsökningar i samband med upphandlingar och genomförande av baskontrakt
för underhåll av järnvägar f) Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) får i uppdrag att ge rättsligt
stöd i digitaliseringsfrågor g) Trafikverket får i uppdrag att föreslå hur verksamheten med att bedöma
behov av fordonsanpassning inför rätten till bilstöd kan stärkas och effektiviseras
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna b)
Förändring i lag för Transportstyrelsens olycksdatabas
 Propositioner: Ytterligare kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om elektronisk
identifiering b) Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Övrigt från regering, riksdag, departement, utskott och myndigheter
 Trafikutskottet ger ett tillkännagivande till regeringen att det ska bli möjligt att anlägga friliggande
cykelväg utan krav på direktanslutning till väg
 Testbana för tåg i vinterklimat får klartecken av regeringen
 Cirkulär ekonomi, handlingsplan för omställning av Sverige, Miljödepartementet
 Industriklivet breddas för att bidra till omställningen till ett fossilfritt Sverige
 Fossilt Sverige presenterade vätgasstrategin till regeringen
 Propositionsförteckning våren 2021
 Datainspektionen byter namn till Integritetsmyndigheten (IMY)

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Regeringen behöver bli tydligare gentemot Trafikverket så att satsningar på cykel kan genomföras
 Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen, Dagens Samhälle
 Både Bromma och Arlanda behövs för en hållbar tillväxt
 Eftersatt underhåll drabbar grön godssatsning
 Debatt höghastighetståg. Regeringen borde inte snålheten bedra visheten, Dagens Samhälle
 Säkra tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland under överskådlig tid, Sydsvenskan
 Matcha industrins investeringar med ny infrastruktur, Dagens Samhälle
 Rädda satsningar på viktig infrastruktur, Östersundsposten
 Finansiera isbrytare med statliga medel, Infrasverige
Från forskningen
 2,9 miljarder euro i stöd från EU till forskning och innovationsprojekt om batterier
 Drive Sweden projektet CAT (connected automated truck) har utsetts till ett av de bästa digitala
projekten i Sverige
 Tyska forskare ska testa hur framtidens kommunikation kommer att se ut mellan autonoma fordon och
infrastruktur











Ett territoriellt perspektiv på krympande geografier, Linköpings Universitet
Utvecklar ny och mer tålig järnvägsräl
Smart mobilitet kräver politisk styrning och ledning, K2
Inre omställning krävs för yttre hållbarhet, Forskning.se
Förbättrad metodik för att beräkna nytta avseende framkomligheten för kollektivtrafiken
Nya krav på hamnarna analyseras, Lighthouse
Kan ett standardiserat färjekoncept för kollektivtrafik utvecklas, KTH och Lighthouse
Omstart för kollektivtrafiken, en antologi från K2 som behandlar vad som krävs efter pandemin
Social mobilitet med närbusstrafik, K2

Systemnivån


















Fortsatt många allvarliga IT-incidenter hos statliga myndigheter, rapport från MSB
God förvaltningskultur i praktiken, rapport Statskontoret
Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del, Trafikanalys
Ny streamingtjänst med drönare förenklar inspektion av svårtillgängliga platser
Utredning föreslår att Öresundsbrons landanslutningar byggs ut på båda sidor om sundet
Resmönster kan förutsäga pandemins vårdbehov
Svenska börsnoterade bolag brister i kontrollen av kritisk infrastruktur
Avslag på viktiga YH utbildningar inom samhällsbyggnad
Översvämningarna 2020 är nu utredda, MSB
Trendspaning WSP: Vi kan behöva vänja oss vid nya inslag I kollektivtrafiken
Ny standard lokala varningssystem vid naturolyckor
Region Skåne går in i fast H/H förbindelse
Malmö kommun protesterar mot Region Skånes planer på att bli delägare i en ny H/H förbindelse
Projektet Göteborg Green City Zone har målet för helt utsläppsfria transporter
Klimatberäkning för hållbarare logistiklösningar
18 experter överaskningarna som kommer att omforma vår mobilitet 2021, Di
Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag
o Trafikanalys
o Green Cargo
o Swedtrain
o Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sjöfart
 VTI ska ge förslag på Sjöfartsavgifter
 Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn
 Göteborg får ny elfärja
 HVO bäst för Sjöfartsverket, enligt rapport från myndigheten
 "Ships of the Year" En e-tidning, Sjöfartstidningen som beskriver vad som händer inom fartygsområdet
Spårtrafik
 81 personer omkom i spårtrafiken 2020
 Rekordhög tillförlitlighet för persontågen 2020, Trafikanalys
 Återbruk i fokus på Fyrspåret på Södra stambanan
 ICA flyttar transporter från lastbil till tåg

Luftfart
 Fem personer omkom inom allmänflyget 2020, Transportstyrelsen
 2021 gäller nya drönarregler, Transportstyrelsen
Väg
 Färre omkomna i vägtrafiken 2020
 Volvokoncernen ökar farten på elektrifieringen










2000 elsparkcyklar i Göteborg får varningsljud
Krav på laddmärkning ska visa förare rätt, Transportstyrelsen
Världens första butik för laddstationer öppnar i Täby Centrum
Godstranportmodeller lider brist på data
Vilken långvarig effekt får pandemin på transporter, Best transports trendspaning 2021
Elektrifieringspakt gör Stockholm fossilfritt
Göteborgs stad blir zon för elektrisk körning
Köra nykter viktigast för trafiksäkerheten

3. EU
Ministerrådet
 Portugal leder under första halvåret 2021 arbetet i Europeiska unionens råd,
ministerrådet, vars ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad.
Mottot för perioden är ”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning” och
kommer främst att arbeta med frågan om återhämtning från covid-19-pandemin. Om
Portugals ordförandeskap 1 januari – 30 juni 2021
 Officiell hemsida för Portugals ordförandeskap
Den 21 januari 2021 diskuterade EU:s stats- och regeringschefer på en videokonferens
samordningen av insatserna mot coronapandemin. De utbytte bästa praxis och talade om
testning, vaccinering och upptäckt av nya varianter av viruset. Muntliga slutsatser efter
videokonferensen finns här
Europeiska kommissionen (KOM)
 Driftsättningen av ERTMS ligger efter tidsplanen. I april 2020 nådde installationen av
systemet bara 78 procent av målet för 2019. Enligt ERTMS europeiska utplaceringsplan bör
EU: s signalsystem distribueras på 15.682 kilometer spår fram till 2023, varav för närvarande
38 procent har realiserats. Detta framgår av en nyligen övervakad järnvägsmarknad av
Europeiska kommissionen.
 Tolv EU-länder, däribland Sverige, har fått tummen upp från kommissionen för att ge
sammanlagt 2,9 miljarder i statsstöd till forskning och innovation kring batterier. Länderna
hoppas kunna locka ytterligare nio miljarder i privata investeringar till projektet.
 EU-kommissionen har lanserat det nya löftet för grön konsumtion som det första initiativet i
den nya strategin för konsumentpolitiken som är en del av den europeiska klimatpakten. EUinitiativet uppmanar människor, samhällen och organisationer att delta i klimatarbetet och
skapa ett grönare Europa och genom sina underskrifter lovar företagen att påskynda sina
bidrag till en grön omställning.
 EU-kommissionens befolkningsrapport beskriver de viktigaste faktorerna bakom
befolkningsutvecklingen och hur EU-länderna påverkas. Med rapporten inleds en process för
att – med lärdomarna från coronakrisen i färskt minne – hitta konkreta åtgärder och
lösningar för att stödja de människor, regioner och samhällen som påverkats mest och hjälpa
dem att anpassa sig till en ny verklighet.
 Resan börjar – 2021 är Europaåret för järnvägen. En rad olika aktiviteter under 2021 sätter
järnvägen i fokus i hela Europa, för att uppmuntra både medborgare och företag att ta tåget
och att på så sätt bidra till EU:s mål att bli klimatneutralt senast 2050. Europaåret för
järnvägen låter oss återupptäcka detta gröna transportsätt, hoppa på tåget mot framtiden du
med.
 EU-kommissionen på idéjakt: Hur ska vi leva efter coronan?. Konstnärer, ingenjörer,
vetenskapsmän och arkitekter – alla välkomnas nu till EU-kommissionens förhoppningar om
en ny Bauhaus-rörelse.
 EU-kommissionens arbetsprogram för 2021. Arbetsprogrammet 2021, Faktablad

Europaparlamentet
 Parlamentet vill säkerställa rätten att "logga ut" från jobbet. Parlamentet vill skydda
arbetstagarnas grundläggande rätt att inte vara uppkopplad och "logga ut" från arbetet utanför
arbetstid.
 AI-regler: Vad vill Europaparlamentet lagstifta om? Ta reda på hur ledamöterna vill utforma
EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt
garantera säkerhet och mänskliga rättigheter. Parlamentsledamöterna kräver större öppenhet
om covid-19-vacciner
 Medan Europa rullar ut den största massvaccineringskampanjen någonsin så betonar
parlamentet vikten av solidaritet och sammanhållning. Parlamentsledamöterna uppmanar
EU-kommissionen att skingra alla tvivel genom att tillhandahålla mer öppen information om
covid-19-vaccinerna

EU Övrigt
 Sverige har samlat åtta EU-länder bakom ett protestbrev till det portugisiska
ordförandeskapet om att en europeisk minimilön inte bör vara rättsligt bindande. För få och
för små länder har dock ställt sig bakom upproret för att kunna blockera förslaget så protesten
lönar sig inte.
 Stor skillnad på graden av korruption mellan EU-länder enligt rapport. EU är den minst
korrupta regionen i världen. Medan korruptionen över tid har minskat i Grekland har den
samtidigt ökat markant i Ungern.
 För Sverige är medlemskapet i EU ett centralt fundament. Det behövs en handlingskraftig
union som kan ta sig an inte bara dagens utmaningar utan även morgondagens. EUsamarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och
rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Här är hur stigande globala risker kommer att förändra våra städer
 Global risk report 2021, World Economic Forum
 Electric Vehicle report 2021, Bloomberg
 Sex transporttrender att ha koll på 2021, Transport and enviroment
 7 sätt AI kan återställa förtroendet för offentliga tjänster
Spårtrafik
 EU:s järnvägsintäkter minskade med 26 miljarder euro till följd av corona pandemin
 Holländsk rörlighetsallians med stöd av regeringen utreder Hyperloop för snabba godskorridorer
 Danmark varnar Europa om tågvagnars kopplingslås
 Norska regeringen utreder järnvägsföbindelse Oslo – Stockholm
 Alstoms första tåg med vätgasdrift kommer att serieproduceras
Luftfart
 World civil aviation report 2020, ICAO
Danmark


Bygget av Fehrman Bält tunneln har officiellt påbörjats

Egypten
 Siemens mobility installerar 1000 km höghastighetsjärnväg i Egypten
Norge
 Grönt ljus - Oslo och Bergen får förbjuda förbränningsbilar
 Oslo stärker upp kollektivtrafiken med självkörande bilar

Kina
 Kina presenterade en ny prototyp av maglev tåg med högsta hastighet 620 km/h
 Kina presenterade världens snabbaste godståg
Portugal
 Portugisiska bansträckan mellan Coimbra och Serpins omvandlas för att trafikeras av elektisk rälsbuss
nämns som ”Metrobuss”
Ryssland
 Ryssland satsar på nya supersnabba höghastighetståg
Tyskland


Elbilsboomen i Tyskland skyndar på klimatomställningen

USA
 En elektrifieringsvåg väntar USA med Biden vid ratten, DI

