1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: Justerad beräkning av bilförmån b) Översyn av lagstiftningen om
flyttning av fordon m.m c)
 Rapporter: Effektivt när datorer tar myndighetsbeslut men kontroll och uppgöljning brister,
Riksreviesionen b) Nationell försörjningsberedskap - vägen framåt, förstudie redovisad av FOI
 Uppdrag: PTS har fått uppdrag att redovisa insatser för att förbättra bättre bättre
uppkoppling på fjärrtåg b) Regeringen ger Svenska Kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet
med stödtjänster som används för att öka stabiliteten i elsystemet c) Uppdrag till en
förhandlingsperson att omförhandla 2013 års Stockholmsförhandling och
Sverigeförhandlingens Stockholmsdel
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Elisabet Falemo utsedd utredare för elvägar
 Catharina Håkansson Boman blir förhandlingsperson för fördyrad tunnelbana
 Samordnare för inrikes sjöfart får fördjupat uppdrag att genom dialog med hamnarna skapa
incitament för överflyttning av gods från väg till sjöfart
I debatten – politik



Rymdministern, nu satsar vi för att Sverige ska ligga i framkant, Matilda Ernkrans
Regeringen skärper tonen mot Trafikverket, järnväg och väg måste byggas billigare, Tomas
Eneroth
 Parlamentariken om nya EU reglerna för fordon, varningsklockorna ringer, DI
 Miljöminister Lena Ek menar att EU:s taxonomi hotar Sveriges ekonomi och miljöarbete. Per
Bolund försvarar dock taxonmin om hållbara affärsverksamheter


2. Omvärld – Nationellt




I debatten - övrigt
Järnvägarna förbrukar mindre energi, SvD. Slutreplik på i en debatt om transporter. Övriga går att
läsa i artikeln
Förpassa idén om statligt järnvägsunderhåll till papperskorgen, Alltinget
Enda rimliga vägen framåt är att statens anslag till Sjöfartsverket ökar betydligt, Gefle Dagblad
Blå tillväxt i Gotlands Allehanda; Åtgärder krävs för att sjöfarten ska klara pandemin
Skrota straffbeskattningen av landsbygden, Gefle Dagblad
Elvägar är ett slag i luften som blockerar nya järnvägar
Elvägar är ett komplement till järnvägen inte en konkurrent
Trafikverket bromskloss för klimatomställningen, Alltinget
Klimatsmart resande efter pandemin kräver åtgärder nu, Aktuell Hållbarhet
Nya stambanorna måste gå till Arlanda och Landvetter, DI
Trafikverets underskattning av resandeutvecklingen kritisk, Tågföretagen
Vi behöver minska trafiken för att klara klimatmålen till 2030, Ny Teknik. De flesta
investeringarna går till järnvägen, svar från Trafikverket på debattartikeln, Ny Teknik
Några debattartiklar med anledning av Trafikverkets planer för stationer vid byggande av nya
stambanor, uppror mot höghastighetsplaner, Dagens Samhälle, Kritik mot slimmar snabbjärnväg,
SVT Nyheter, ska det bli tummetott av de nya stambanorna, Svensk kollektivtrafik och Snabbtågen
hotar att spåra ur, nya sparkrav kan försena bygget ytterligare, DI
Våga pröva nya lösningar och arbetssätt i offentlig sektor, DN
Ändra lagen så att nybyggen ger mobilitet istället för parkeringsplatser, Dagens Samhälle




Från forskningen
Cykeltrafikmodellering behovsanalys och kunskapsläge, VTI
Elvägar dyrt sätt att minska växthusgaser, VTI























Sammanfattning av forskningsbehov inom transporter, TRB
Ny antologi om social hållbar tillgänglighet, K2
Att hitta avvikelser i data kan rädda liv och minska miljöförstöring, Blekinge Tekniska Högskola
Planen för Stockholm, höjd trängselskatt, fartkameror, miljözoner och fler laddstolpar
Budget för koldioxid ska rädda världen
Brist på helhetsperspektiv hindrar omställning till ett hållbart transportsystem
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011; Målstyrning av trafiksäkerhetsmålen etapp 2020
Systemnivån


























Naturvårdsverket vill höja ambitionen för myndigheternas arbete med sin miljöpåverkan
Flexibel molnstruktur – en utmaning, Offentliga affärer
Kan smarta nät rädda Sverige från den ultimate el-kollapsen?
Rapport; Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt hållbara, Svenska
Miljöinstitutet
Digitalisering kan öka resandet med kollektivtrafik med 18 procent, rapport från Telia
Mobildata visar svenskarnas resmönster under pandemin
Kapacitetsavgifterna i kraftnätet ökar 2020, Svenska Kraftnät
Ny analysplattform bryter väg för klimatsmart stadsplanering
Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon. VTI har utrett principerna för hur
vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid med trafik utan förbränningsmotorer
Allmänhetens syn på trafiksäkerhet. Resultat från 2020 års trafiksäkerhetsenkät
Yreksverksamma i transportbranschen trivs trots brister i den sociala miljön, Transportstyrelsen
Göteborg vill se utsläppsfria byggarbetsplatser
Ny Sifo-undersökning majoritet av svenskarna vill leva fossilfritt
Endast 3 av 10 tycket att hastigheten är viktig för trafiksäkerheten
3 av 4 företag ändrar sina försörjningskedjor för att hantera pandemin
Volvo Group Venture Capital investerar i marknadsplats för frakttjänster utan mellanhänder med
fokus på Asien och norra Europa
Landskapet av hot och sårbarheter förändras i ett rasande tempo
Distansarbete förändrar säkerhetsarbetet, data måste hanteras säkert utanför datacentrets fyra
väggar
Grön vätgas ska rädda klimatet, DN
E-handel med dagligvaror kan minska transporter, VTI
Regionernas kamp 2020, WSP
Sverige behöver renoveras, rapport WSP
Pendling, urbana lönepremier och regionala spridningseffekter, Rapport från Tillväxtverket
Många har nära till jobbet ändå ökar resandet, Mitt i
Sjöfart
 Miljömålsberedningen skall analysera och föreslå etappmål för sjöfartens klimatpåverkan
 Rapport om vad som krävs för att uppnå klimatmål inom sjöfarten
 Nu tar sjöfarten det stora teknikspåret
 Så ska mer avfall transporteras sjövägen
 Stort genombrott, ett ton bränsle per dag till sjöfarten från stålproduktionens överskottsgas
 Sjöfartsverkets avgiftsmodell revideras
Spårtrafik
 Delar av ERTMS utrullningen skjuts upp
 Transportstyrelsen och KTH Järnvägsgruppen har tagit fram nytt mått för resenärers
punktlighet
 Green Cargo testar digitala automatkoppel
 Innovativa lösningar för ståltrafiken med nya godsvagnar
 Öresundsbron flaskhals för industrin när Fehrman Bält öppnar?
 När reser flest från din station? Data från SL
 Skandia investerar en miljard i tåginfrastruktur

Luftfart
 Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner kr till en hållbar framtid för flyg och
verkstadsindustrin
 Nordiska länderna utreder gemensamt drönartransporter av passagerare och gods
Väg










Vision av framtidens cykel och gångbro över umeåälven
ICA och Volvo satsar på eldrivna livsmedelstransporter
Rapport, samtliga bilar som säljs 2029 troligen laddbara
Världens längsta testbana för självkörande fordon inomhus blir klar i februari 2021. Kommer
att ligga i Hällered utanför Borås
Grön vätgas hjälper till att lysa upp vägar i Sverige
Hammerglas satsar på okrossbara busskurer
Sveriges Åkeriföretag ställer in sina ykb-kurser i väntan på eventuell dispens från EU
Nya vägmärket cykelgata införs
Unik teknik med automatladdning via vägskena testad på DHL

3. EU
EU











Sverige i forskningstoppen i EU. Inget annat EU-land satsar mer på forskning och utveckling
än Sverige. Men både EU och Sverige är långt från sina målsättningar. Sverige lade 3,4 procent
av den samlade ekonomin på forskning och utveckling, FoU, under 2019 – mest i EU. Det
visar uppgifter från Eurostat på fredagen.
Svensk EU-topp stickar sockor till personalen. 22 par raggsockor har EU:s svenska
inrikeskommissionär Ylva Johansson, producerat till sina närmaste medarbetare under året
som gått. Alla dessutom i rätt storlek, sedan Johansson i smyg kontrollerat personalens
storlekar
Höghastighetsjärnvägsoperatören Eurostar kämpar för att överleva och har uppmanat den
brittiska regeringen att hjälpa till att rida ut en Coronavirus relaterad kollaps i antal
passagerare, eftersom regeringen undertecknat skattelättnader för större flygplatser i England.
Frankrike attackerar EU-parlamentet om Strasbourg. Frankrikes regering kräver att EUparlamentet återupptar sina sessioner i Strasbourg och flyttar mer administrativa enheter dit.
EU-parlamentets talman är förvånad och irriterad över de franska kraven.
Europeiska miljöbyrån (EEA) har publicerat den senaste luftkvalitetsrapporten som visar att
den förbättrade luftkvaliteten i Europa har medfört en betydande minskning av antalet förtida
dödsfall under det senaste årtiondet. Dock utsätts de allra flesta européer fortfarande för
luftföroreningar, vilka leder till omkring 400 000 förtida dödsfall i Europa.
Prognos: Sverige tredje minsta BNP-fallet i EU. EU-kommissionen räknar med att den
svenska ekonomin kommer att klara sig tredje bäst i EU under coronaåret 2020.
Arbetslösheten i Sverige är dock fortsatt en av de högsta i unionen.

Ministerrådet
 Vid en videokonferens med forskningsministrar, 27 november 2020, diskuterades de nya
investeringsmålen för forskning och utveckling (FoU) som föreslagits av Europeiska
kommissionen i sitt meddelande ”En ny ERA för forskning och innovation”
 Ungern och Polen har lagt in sina veton mot EU:s kommande flerårsbudget och coronafond på
sammanlagt 1,8 biljoner kronor. De två länderna motiverar sina beslut med missnöje med en
ny mekanism som ska göra det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som inte följer
grundläggande demokratiska regler som rättsstatens principer.
 Videokonferens med Europeiska rådets medlemmar, mötet handlade främst om EU:s insatser
mot coronapandemin, tre viktiga frågor: testning, vacciner och att lätta på restriktiva åtgärder
samt samordning.





Beredskapsplan för godstransport vid pandemier – rådet har antagit slutsatser. Rådet har
antagit slutsatser där kommissionen uppmanas att snabbt utarbeta en beredskapsplan för
pandemier och andra allvarliga kriser för den europeiska godstransportsektorn. En sådan plan
bör omfatta samordning på EU-nivå och tydliga riktlinjer.
EU-minister Hans Dahlgren höll en digital pressbriefing om arbetet med aktuella frågor i
Europeiska Unionen med anledning av coronapandemin.

Europeiska kommissionen (KOM)
 Kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år
 Europeiska kommissionen har lanserat ”världens första" gröna lista "över hållbara
ekonomiska aktiviteter” för privata investerare genom att publicera utkast till riktlinjer för EU:
s grönfinansierade taxonomi.
 Europeiska miljöbyrån (EEA) har publicerat den senaste luftkvalitetsrapporten som visar att
den förbättrade luftkvaliteten i Europa har medfört en betydande minskning av antalet förtida
dödsfall under det senaste årtiondet. Dock utsätts de allra flesta européer fortfarande för
luftföroreningar, vilka leder till omkring 400 000 förtida dödsfall i Europa.
 EU:s senaste rapport om det pågående klimatarbetet. EU för en ambitiös politik både inom EU
liksom ett nära samarbete med internationella partner på klimatområdet. Målen för
minskning av utsläpp av växthusgaser för 2020 är på god väg att nås och planen för 2030
innebär ett mål om en 55% minskning. EU siktar mot att 2050 vara världens första
klimatneutrala region.
 Den första december 2020 markerar att det gått ett år för Ursula von der Leyens EUkommissions arbete, vars främsta prioriteringar är klimatneutralitet, digitalitet, social rättvisa
och välstånd, ett starkt EU i världen, den europeiska livsstilen och demokrati. Vill du veta mer
om vad som görs på dessa områden? Och vilka som är kommissionärerna bakom detta arbete?
Ursula von der Leyens kommission 2019-2024
 Att bygga en europeisk hälsounion – en förstärkning av krisberedskap och insatser i Europa.
EU-kommissionens hälsopaket innebär att hälsosäkerheten och krisberedskapen i EU
förstärks genom den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, som ligger i Stockholm,









liksom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
EU:s första HBTQI+ strategi för jämlikhet. Strategin för stärkt hbtqi-jämlikhet för Europas
homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner är EU:s första någonsin.
Jämlikhet är ett av EU:s kärnvärden, vi har alla rätt att behandlas jämlikt, oavsett vad vi har
för sexuell läggning, könsidentitet eller könsegenskaper. EU har genom åren främjat denna
rättighet men trots framsteg finns diskrimineringen fortfarande kvar, vilket strider mot EU:s
grundläggande värderingar.
Den nya konsumentagendan fokuserar på att ge den europeiska konsumenten en aktiv roll i
den pågående gröna- och digitala omställningen, liksom stärkta konsumenträttigheter. Även
ett ökat konsumentskydd i och med den nya vardagen under och efter covid-19-pandemin
behandlas i den nya strategin.
Europeiska kommissionen har publicerat nio uppdaterade korridorarbetsplaner. De nya
arbetsplanerna styr utvecklingen av stomnätskorridorerna fram till 2030. Sverige är med i
Scandinavian-Mediterranean korridoren
EU: s chefsförhandlare Michel Barnier reste till London i slutet av november för samtal med
den brittiska motsvarigheten David Frost Handelssamtalen har fastnat och båda sidor
argumenterade återigen för att den andra måste kompromissa för att nå en överenskommelse.
Kommissionen har antagit sin årliga EU-klimatåtgärdsrapport, som täcker EU: s framsteg när
det gäller att minska utsläppen av växthusgaser under 2019. Växthusgasutsläppen i EU-27
minskade med 3,7% jämfört med samma period föregående år, medan BNP ökade med 1,5%.
Utsläppen har nu minskats med 24% jämfört med 1990 års nivåer.

Europaparlamentet



Den maltesiska ledamoten Roberta Metsola är officiellt den nya första vice ordföranden för
Europaparlamentet och ersätter Mairead McGuinness, som lämnade parlamentet för att bli
EU-kommissionär.


















Ledamöterna vill att EU-investeringarna ska gå till hållbara verksamheter: Alla EU-länder ska
bli mer miljömässigt och ekonomiskt konkurrenskraftiga, principen om att ”inte orsaka
betydande skada” ska vara vägledande när investeringar görs, offentliga och privata
investeringar måste komplettera varandra för att det gröna investeringsgapet ska utjämnas
EU:s nya industristrategi: Vilka utmaningar bör EU ta itu med? Ledamöterna vill att EU:s
framtida industristrategi ska hjälpa företagen att hantera covid-19-krisen och den digitala och
gröna omställningen. Ta reda på hur i artikeln.
I en resolution som antogs den 24 november uppmanade parlamentets ledamöter EU och dess
medlemsstater att få ett slut på hemlösheten senast 2030. De förespråkar en EU-ram med
nationella strategier och uppmanar medlemsstaterna att avkriminalisera hemlöshet och
fortsätta att mobilisera finansiering för att ta itu med problemet.
Parlamentet har godkänt en ny lag som gör att konsumentgrupper ska kunna gå samman och
kollektivt väcka talan i EU. De nya reglerna innebär att vi får en standardiserad modell för
grupptalan i alla medlemsländer, vilket ger konsumenterna ett bra skydd mot masskada.
Samtidigt införs lämpliga skyddsmekanismer för att undvika rättegångsmissbruk.
En starkare budget för att Europa ska komma på fötter igen. Europaparlamentet har ingått en
överenskommelse med representanter från EU-regeringar för att säkra en grönare och
framåtblickande budget för de kommande sju åren, plus en snabb återhämtning från covid-19pandemin. Efter tio veckor av intensiva förhandlingar har parlamentsledamöterna lyckats
säkra ytterligare 16 miljarder euro i EU-investeringar för att stödja européer, främja forskning
och stärka beredskapen inför framtida kriser.
Nu vill Europaparlament att länder som tar emot bistånd också ska följa EU:s migrations
politik. Europaparlamentets rapport om biståndspolitiken är inte bindande för EU eller
medlemsländerna utan ska ses som ett försök från parlamentet att få sin vilja hörd.
EU-parlamentariker: Reparera mera – släng mindre! EU-parlamentet vill införa en rätt att få
trasiga produkter reparerade. De upprepar även kravet på samma typ av laddare till alla
mobiler.
EU-parlamentet förbereder en extra plenarsession på distans mellan jul och nyår i syfte att
kunna rösta om en eventuell uppgörelse mellan EU och Storbritannien om den framtida
relationen som tar vid efter årsskiftet. Den ursprungliga planen att rösta vid sessionen i mitten
av december kommer inte att hålla.
Parlamentets och rådets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse om
starkare rättigheter för passagerare som reser med tåg. Den uppdaterade lagstiftningen om
järnvägspassagerares rättigheter kommer att garantera omdirigering och hjälpa passagerare
när det sker förseningar och avbokningar, förbättra åtkomst och hjälp till personer med
nedsatt rörlighet och bidra till att skapa mer dedikerade utrymmen för cyklar.
Parlamentet har tryggat ett avtal om nya inkomstkällor till EU för att investera i Europas
framtid och stödja återhämtningen från covid-19 utan att belasta skattebetalarna.
Inkomstkällorna inkluderar bland annat beskattning på plastavfall, internetjättar och stora
utländska miljöbovar

Övrigt
 EU utökar det bilaterala luftsäkerhetsavtalet med USA för att omfatta pilotlicenser för
flygsimulatorer
 EU menar att Europa kan vara självförsörjande på elbilsbatterier till 2025

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Vind och solenergi kommer att övergå bade gas och kol 2024. Sol och vind har också visat sig
resilient till skillnad från andra råvaror, IEA och World Economic Forum
 Regeringars passivitet världen över kommer att leda till stor mängd konkurser inom
vägtransportsektorn, IRU
 En berättelse om smarta städer, hur geospatiala lösningar bidrar till stadens säkerhet








Ny färdplan för byggsektorn presenterades på världskonferensen Beyond 2020
Det här är länderna som har störst tillit till självkörande bilar
Klartecken för Fehrmarn Bält tunneln men EU:s revisorer kritiska
Smarta städer sätter människan i fokus läs om Norges arbete med ny vägkarta för smarta och
och bärkraftiga städer
Budget för koldioxid ska rädda världen, Forksning.se
Reformera planering och leverans av kollektivtrafik, OECD

Sjöfart
 Kompromiss om minskning av internationella sjöfartens utsläpp av växthusgaser, IMO
 Containerbrist i världen just nu
Spårtrafik
 Japan och Tyskland satsar och testar vätgaståg
 Nytt standardiseringsprojekt för bränsletåg
 Världens första vätgasdrivna spåbyggnadsmaskin presenterad
 ÖBB och Siemens utvecklade nytt säkerhetssystem för stationsplattformar
Luftfart
 Lufthansa erbjuder passagerare anslutande tågförbindelser
 Kan en hållbar europeisk luftfartsektor uppstå ut pandemin?
Väg
 Automatiserad vägreparation prövas i Storbritannien
 Ny internationell kommitté för regelverk inom transport med sikte på framtidens transporter
efter 2025
 De tar självkörande till en ny nivå men ratas av biljättarna
 Så ska man öka automatiseringen av vintervägar i Norge
Frankrike
 Järnväg kommer att få det stöd det behöver för att bli konkurrenskraftigt
Nederländerna
 Nederländerna ska att stänga ner elcyklars motorer i vissa zoner
Italien
 Italiensk operatör köper vätgaståg
Norge
 Skaderisken för unga bilförare ned 40 % på 5 år
 Nya cykelåtgärder gör alla trafikantgrupper nöjda
 Medborgarna positiva till självkörande rengöringsmaskin
Storbritannien
 Hur London planerar för mikromobilitet efter covid-19
 Förbud mot försäljning av bensin och dieselbilar redan 2030
Spanien


Barcelona designar 21 stadsgator som prioriterar människor framför biltrafik

Tyskland





Berlins nya storflygplats har öppnat efter nio års försening
Tyskland satsar 20 miljarder på ren mobilitet
Regeringen ger tre miljarder euro i stöd till tysk bilindustri
Deutsche Bahn konverterar alla belysningssystem till hållbara Led



Tyskt forskningscentrum finansierar automatiserade järnvägsprojekt

USA
 Analys: Blir det satsningar på ny järnväg med ny administration, Railway Technology
 Kalifornien öppnar för att betalt för automatiserade resor

