1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Regeringen tillsätter en nationell samordnare för Agenda 2030 b) Tilläggsdirektiv till
utredningen samordning för bostadsbyggande
 Departementsserien:
 Rapporter: Naturverket föreslår åtgärder för bättre luft i städerna b) Riksrevisionens rapport om
föråldrade IT-system i statsförvaltningen b) Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt
ägande 2020
 Uppdrag: ESV får i uppdrag att se göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket b)
Trafikverket får i uppdrag att lämna förslag på objekt som bör få byggstart år 2021 -2023 samt om
objekt som för förberedas för byggstart 2024 – 2026 c) Lantmäteriet får i uppdrag att etablera en digital
infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen d)
Statskontoret får i uppdrag att följa upp och analysera hur statliga myndigheter har arbetat med
arbetsrättsliga villkor i upphandlingar
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
 Propositioner: laddinfrastruktur i byggnader
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Konferensen som ska göra trafiken säkrare i hela världen, här hittar du slutdeklarationen
 15 infrastrukturprojekt rekommenderas få miljardstöd från EU
 Regeringen sätter mål om att antalet dödsoffer i trafiken ska halveras till 2030
 Ökat samarbete med Finland inom transportområdet

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Ohållbart att elbussar drabbas av elskatt, DI debatt
 Nollvisionen för trafikdöd kräver 20 km/t gräns i tätorter, DN Debatt
 L debattörer; Dags att byta spår i frågan om höghastighetsjärnväg, Dagens Samhälle
 Höghastighetsjärnvägen skördar sitt första offer, Dagens Samhälle
 Nästa steg är att skydda gång och cykeltrafikanter, DI Debatt
 Ställ om till mer biogas, Di Debatt
 Regionerna ska inte äga flygbolag, Di Debatt
 Cykling mot enkelriktat ger ökad trafiksäkerhet, Transport & Logistik
 Sverige bör öka takten not nationella elvägar
 Undantag för körkort för lätta lastbilar skulle ge klimatvinst, SvD
 Så kan den svenska sjöfarten hålla sig flytande, Göteborgsposten
 Swedavia https://www.di.se/nyheter/san öka flygetwedavia-kan-oka-flyget-med-grona-pengar/ med
gröna pengar, DI Debatt
 Varutransporterna ska vara fossilfria om fem år, DI Debatt
 Arroganta busschaufförer problem för funktionshindrade, DN Debatt
 Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar, K2
Från forskningen
 Vinnova satsar 100 miljoner på nationellt AI-center med olika nationella noder
 Varför behövs nya stambanor, rapport KTH
 Hastigheten för cyklar behöver inte begränsas, VTI rapport
 Autonomi och Ansvar om Människans roll i framtidens sjöfart, Linnéuniversitetet
 Trafikbuller stör naturens lugnande effekt

















Fem kronor om dagen löste problem med kapacitet vid infartsparkeringar,
Transportekonomiskt institut
Elsparkcyklar både till begär och besvär, Transportekonomisk institut
Självkörande taxi och lågutnyttjade tåglinjer ett attraktivt alternativ på l landsbygd, Omad Tech
Säker mikrobillitet, rapport från Transport research arena
Sensorer ska känna av om föraren är onykter
Varning för höjning av trängselskatter, VTI rapport
Bättre beräkningar för säkrare broar och byggnader
Utvärdering av trötthetsvarningssystem i bussar
På väg mot hållbarare transporter – Drive Sweden utlyser 7 nya projekt för stad och landsbygd
Avgiftsfri kollektivtrafik ingen mirakelmedicin, K2
Grön sjöfart minskar fraktkostnaderna, Lighthouse och Åbo akademi
Oväntat hög prislapp utsläpp från sjöfarten, IVL och Chalmers
Klimatmoral viktigaste drivkrafen för minskat bilresande, K2
Digitalisering av anropsprocessen i hamnar, RISE
Hur kan forskningsresultat nå ut? Förslag på förbättrad kunskapsöverföring för att nå ett
hållbart transportsystem, VTI
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Världsledande experter ska hjälpa Sverige mobilisera för ett hållbart Samhälle
Antalet gästnätter ökade under 2019, Tillväxtverket
Tre områden blir riksintressen för civilt försvar
Företagarnas granskning av Svevias anbudsgivande
Hur utvecklas våra transportflöden i Österled, rapport från Trafikanalys
Majoriteten talar väl om kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikbarometern
Jönköpings kommun ökade det hållbara resandet på privatbilens bekostnad
Kinas nya sidenvägar: Effekter på svensk handel och svenska transporter, VTI Rapport
Kompetensförsörjning i transportsektorn, kunskapsunderlag Trafikverket
Gemensam nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem, Svenska Kraftnät
DDoS attackerna blir allt fler och mer komplexa
Stockholmsdeklarationen från FN:s globala trafiksäkerhetskonferens
Trafikverket vill säkra mark vid ett eventuellt beslut att bygga Östlig förbindelse
Transportstyrelsen säger nej till Stockholms cykelregler
Sveriges drabbas oftare av cyberattacker än grannländerna
Skarpa förslag om ökad produktion av bio bränsle
Säkrare och mer hållbar stadsmiljö med hjälp av anonym data
Lita inte på någon – så blev zero trust den hetaste säkerhetstrenden
SNS konjunkturrapport 2020 Svensk politik för globalt klimat
Två av tre konsumenter föredrar hållbara transporter framför korta transporttider

Sjöfart
 Stockholms Hamnar och Mälardalshamnar samarbetar för inlandssjöfart i Mälaren
 Höjda avgifter hotar hållbara transporter till sjöss, DI och Svensk Sjöfart
 Smartare fartyg kräver nya regler, rapport från Transportstryelsen
Spårtrafik
 Längre godståg kan möjliggöra trafikslagsbyte
 Spårvagnar räddningen för Västerås
 Upphandlingstvist kan stoppa SJ:s tågtrafik på södra stambanan
 MTR startar direkttåg mellan Göteborg och Arenastaden i Solna
 Malmö satsar på tunnelbana
 Rekordhög tillförlitlighet för persontågen, Trafikanalys statistik
 Bättre tidtabeller och start-up garanti kan ge mer gods på järnvägen
Luftfart





Regionala flygplatser riskerar att gå under trots stora kommunala stöd, MSB oroliga, DN
MSB inleder upphandling av mindre skopande flygplan
Swedavia satsar på elflygsstrategi, premiär för flyg kanske redan i hösten 2020
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Kraftig ökning av antalet laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål
NTF rapport 2019: kvalitet avseende underhåll av gång och cykelvägar vintertid
Effektiva elgodscyklar sparar mycket på klimatet
Nya regler för blivande förare från Transportstyrelsen
Autoliv utvecklar airbags för elsparkcyklar
Mopedtaxi ett bidrag till framtidens hållbara transportsystem
Elektrisk lastbil redo för trådlös elvägsdrift, nästa steg att köra på allmän väg på Gotland
Försäljning av flytande fordonsgas ökar kraftigt
Sveriges första "superbusslinje" (BRT) byggs i Barkarby
Göteborg planerar för "metrobussar" med egna körbanor
2 % minskade utsläppen från vägtrafiken 2019. Trafikmängden var också oförändrad jämfört med året
innan
Sänkta miljökrav gav smutsigare bilar i trafiken, Ny teknik
En ny generations cykelteknologi med uppkopplade smarta cyklar
Vintercyklingen slår alla rekord i Stockholm
Mikromobilitet intar stadskärnorna
Fordonet som kan lösa mobiliteten i städer
Peak car och var är (el)bilens roll i framtidens mobilitet
2030 sekretariatets prognos för fordonsparken 2030
Trafikverkets mål: Stora självkörande bussar i Linköping redan till 2024
Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten, en genomförbarhetsstudie i samarbete
med fyra kommuner

3. EU
EU
 Av de 13 EU-länder med kärnkraftverk producerade Sverige under 2018 tredje mest
kärnvärme som bland annat används för framställning av elektricitet, visar uppgifter från
Eurostat. Klart mest kärnvärme producerades i Frankrike, följt av Tyskland
Ministerrådet
 Den 20–21 februari möttes EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera EU:s
långtidsbudget för 2021–2027. Efter intensiva förhandlingar blev det uppenbart att det inte
var möjligt att nå en överenskommelse och att det behövdes mer tid.
 När EU-ministrarna möttes i allmänna rådet 25 februari antog de mandatet till EUkommissionen för att påbörja förhandlingarna om hur den framtida relationen mellan
Storbritannien och EU ska se ut.
 Storbritannien hotar lämna EU-förhandlingar. Den brittiska regeringen säger sig redo lämna
de kommande förhandlingarna med EU om den framtida relationen om man inte får som man
vill innan juni.
 Strategisk innovation och den gröna given på EU:s ministerråd för konkurrenskraft. När EU:s
ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes i Bryssel 27-28 februari stod en hållbar
industripolitik och strategisk innovation i fokus. Forskningsminister Matilda Ernkrans
företrädde Sverige.
 När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes 18 februari stod ekonomisk styrning
med inriktning på bland annat finanspolitiska regler på dagordningen. Ministrarna beslutade
också om ansvarsfrihet för EU-kommissionens genomförande av budgeten för 2018. I
omröstningen la Sverige ner sin röst
Europeiska kommissionen (KOM)













EU-kommissionen har lanserat en generell hemsida med information som rör coronaviruset
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv.
Finanskommissionären Paolo Gentiloni har presenterat EU-kommissionens prognos över hur
medlemsländernas ekonomier väntas utvecklas.
Den årligt återkommande dagen för säkrare internet uppmärksammades den 11 februari.
Årets tema var ”Tillsammans för ett bättre internet”. I Sverige är det Statens Medieråd som
koordinerar.
EU kommissionär Adina Vălean välkomnar Stockholmsdeklarationen om trafiksäkerhet. EU
har redan åtagit sig att införa trafiksäkerhetsåtgärder för att minska dödsolyckor och allvarliga
skador med 50% fram till 2030. Detta mål är ett steg för EU att nå sitt ambitiösa mål om inga
dödsfall och allvarliga skador på europeiska vägar genom 2050.
Stockholm lyfts fram i ett EU finansierat forskningsprojekt, Klimatsmart citytransport, Civitas
Eccentric.
Europeiska miljöbyråns årliga transport- och miljörapport "Den första och sista milen nyckeln till hållbar stadstrafik" utvärderar hur gröna och hållbara transportmöjligheter för
"första och sista milen" som cyklar, skoter eller andra resor på kort avstånd kan förändra
mobilitetssystem i städer.
Den digitala tekniken förändrar människors liv. EU:s digitala strategi ska se till att den digitala
omställningen fungerar för alla människor och företag och samtidigt bidrar till ett
klimatneutralt EU 2050. EU:s strategier för artificiell intelligens (AI) och data ska därför
uppmuntra företag att arbeta med och utveckla ny teknik och samtidigt vinna allmänhetens
förtroende.
EU-kommissionen vill mobilisera 100 miljarder euro som ska hjälp de mest utsatta regionerna
med omställningen till att göra EU klimatneutralt senast 2050. Två svenska regioner kommer
enligt kommissionen i fråga för att kunna få ta del av ett sådant omställningsstöd: Norrbotten
och Västerbotten

Europaparlamentet
 EU:s framtida utveckling. Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets
ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
presenterade sina prioriteringar för EU:s framtida utveckling. Storbritanniens EU-utträde
innebär ett nytt kapitel i unionens historia.
 Utskottet för ekonomi och valutafrågor har anordnat en debatt med Christine Lagarde, chef
för Europeiska centralbanken (ECB). Frågor som diskuterades var monetär politik, spänningar
inom världshandeln, kryptovalutor och hur ECB ska bidra till klimatmålen.
 Ökat inflytande för EU-medborgare. Syftet med de nya reglerna är att öka förtroendet för
medborgarinitiativet och användningen av verktyget, som ger medborgare möjlighet att
påverka EU:s politiska dagordning. När ett initiativ har nått en miljon underskrifter måste
EU-kommissionen ta ställning till det.
 Inför toppmötet i februari meddelade Europaparlamentet att kammaren bara kommer att
godkänna EU:s nästa fleråriga budgetram för 2021-2027 om den lever upp till EU:s
ambitioner.
 Europaparlamentet vill att lika konkurrensvillkor för EU och Storbritannien i framtiden ska
garanteras genom stabila åtaganden och en ”dynamisk anpassning” av de respektive
regelverken.
Övrigt
 Ny grupp ska ge EU råd om innovationspolicy
 Missnöjet med EU:S mobilitetspaket växer, flera länder ser det som en protektionistisk åtgärd för att
rädda västländernas fraktbolag, Trafikanalys
 Europa – Afrika alliansen bättre transporter och mobilitet mellan Afrika och Europa
 EU börjar kartlägga sjöfartens gröna kurs

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Aktivt resande är mer än lovande teknik visar en rapport från Europeiska miljöbyrån EEA
 Nordeuropeiska politiker samlas för att skapa en megaregion mellan Oslo och Hamburg
 Minskade globala utsläpp av koldioxid förra året
 Rapport från ITF om säker micromobilitet
 Virusläget: bottenrekord för containertrafiken priserna på flygfrakt rusar
 E-handel leder till kraftig ökade utsläpp. Rapport från World Economic Forum om utvecklingen av sista
milen leveranser
 Europas ”Grean deal” och hur Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten, World Economic
Forum
Sjöfart
 2020 etableras nya farleder i Kattegatt och Skagerak för 70 000 fartyg. I samarbete mellan
Transportstyrelsen och Danska Sjöfartsstyrelsen kommer också digitala ”sjömärken att finnas som
komplement
 EU:s gröna giv så påverkar den sjöfarten, Sjörfartstidningen
Spårtrafik
 Kan drönare och satelitter hjälpa till med bättre järnvägsövervakning
 Japanska JR east lanserar nytt strömöverföringssystem till Shinkansen
 Bra tillväxt för spårvägen globalt. Läs UITP:s rapport här
Luftfart
 IATA, sämsta året för flygfrakt sedan 2009
 Elflygplan verklighet om några år
 Leverans av mat med drönare ska påbörjas i Dublin inom några veckor
 Barcelona kräver förbud mot korta flygningar där tåg är tillgängligt
Väg
 Nutidens "mjölkbud" kommer att leverera allt från tropicana till tandkräm i hållbara förpackningar,
World Economic Forum
 Notiser om elbussar i europa, Omev.se
 Rapport: Lika farligt att cykla som att åka elsparkcykel
 ITF rapport ger rekommendationer säker mikromobilitet
 0 döda cyklister och fotgängare i Oslo och Helsingfors förra året
 Konsumenter fortfarande skeptiska till självkörande bilar
 Kraftig ökning av laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål
Danmark




Banedanmark elektrifierar järnvägen mellan Roskilde och Holbaek
Danmark satsar på batteridrivna tåg
Unga danskar byter från buss till bil

Finland
 Helsingfors stad registrerar att inga fotgängare förolyckades under 2019
 Finland ansöker om finansiellt stöd från EU för flera järnvägsprojekt
Frankrike
 Paris borgmästare: Det är dags att Paris blir en "15 minuters stad" invånarna ska kunna gå eller cykla
och nå det man vill inom den tiden

Indien
 Svensk - Indiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet
Irland
 Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar
Kina
 Kinas strategi för smarta fordon
Spanien
 Spanien satsar på lågbudget höghastighetståg
Storbritannien
 Englands våghalsiga plan för höghastighetsjärnväg London till Manchester och Birmingham
 Experiment i tunnelbanan stoppade brott
USA
 Nytt regelverk för självkörande bilar på G i USA
 5000 självkörande budbilar för ok för att köra på offentliga vägar

