1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Departementsserien: Elförbrukare vid spårbunden trafik
 Rapporter: Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga
vägar
 SOU: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande b) Vägen till en klimatpositiv
framtid
 Uppdrag: Uppdrag till MSB om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften b)
Trafikverket får i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad
budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av vägar c) Trafikverket
får i uppdrag att årligen rapportera statusen för införandet av ERTMS i det svenska
järnvägssystemet d) Trafikanalys får i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om el flyg
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda
felparkeringsavgifter
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Nu är Sveriges nationella energi och klimatplan beslutad
 Mycket på gång inom ramen för den nationella godstransportstrategin

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Utan snabbtåg kan Sverige bli frånåkt, DI
 Nya bilar kräver ny infrastruktur, DI
 Därför behöver Arlanda en tredje parallel bana, DI
 Utan höghastighetstågen marginaliseras Stockholm, DI
 Det behövs en större efterfrågan på sjöfarten
 Sverige bör satsa på flygindustrin, SvD
 Inför ny vägskatt baserad på körsträcka och var du kör, DN Debatt
 Inför ROT-avdrag för taxi och hyrbil, Ny Teknik
 Statliga bolag ska inte slå ut konkurrensen, DI
 Varutransporterna ska vara fossilfria om fem år, DI Debatt
 Tåg underskattas när framtidens resande beräknas, DN
 Därför behöver Arlanda tredje parallell bana, DI Debatt
Från forskningen
 Svag miljöstyrning i infrastrukturplaneringen motverkar miljömålen
 Urban ICT i Kista förbereder testverksamhet med drönare i stadsmiljö
 Användarforskning – vilka faktorer påverkar konsumenters vilja att köpa elbilar
 Studie från IVL och Chalmers: Geografiskt anpassad vägskatt viktigt styrmedel i framtidens
vägbeskattning
 Potential för utsläpssminskningar från elektrifierade godstransporter på europavägar, VTI
 Få vill ersätta flyg med tåg på tjänsteresan, Göteborgs Universitet
 Framgångsrik satsning på Fordosnstrategisk forskning och innovation (FFI) visar ny
utvärdering
 Klimatutsläpp från svenskars flygresor kan minska med en fjärdedel, Chalmers och Göteborgs
Univ
Systemnivå


Den nationella infrastrukturplanen måste vässas om vi ska nå klimatmålen















Regionernas framtida fokus, rapport från Tillväxtverket
MSB; brister i krisberedskap inom cyber och telekom
Säpo: Underrättelsehotet påverkar totalförsvaret
Ny publication från SKR, Guide för ett smart samhälle
Framtidens kollektivtrafik, intressant förstudie från Sjöbo – Tomelilla
112 personer omkom i spårtrafiken och 20 personer omkom till sjöss 2019
Alternativ till linbanan i Göteborg kan öka trängseln och bli dyrare
Transportsektorn och vindkraften ökande andelen förnybar energi i Sverige till 54,6 %
Tåg underskattas när framtidens resande beräknas
Trakasserierna på Västlänken fortsätter
Studie av FOI och seminarium kring cybersäkerhet för uppkopplade fordon och smart vägtrafik
Studie: Nio av tio anställda är en IT säkerhetsrisk på arbetsplatsen
Mångmiljardnota för försenad kollektivtrafik

Sjöfart
 Sjöfarten central försvars och säkerhetsfråga
 Introduktionen av tonnageskatten fortsätter att ge resultat, ytterligare rederier svenskflaggar
sitt tonnage
 Projektet Value2Sea förbättrar miljövänliga transporter i Öresund, Kattegatt och Skagerrak
 Sjöfartsstödet betydelsefullt för Svensk Sjöfart, rapport från Trafikanalys
 Godstransporter i förändring
Spårtrafik
 Persontågens puntlighet på rekordnivåer 2019, fortfarande en bit kvar till målet om 95 %
 Containerframgång för Göteborgs Hamn. Satsning på godstågstrafik har bidragit positivt
Luftfart
Väg










UPS börjar använda elcyklar i Stockholms innerstad
Dyrt att köra miljövänligt – ett hinder för många
84 % av Stockholmarna positiva till elbilar mot 58 % på landsorten
Konsekvensanalys av halverad trängselskatt och infrastrukturavgift för elbilar
Stop av export av elbilar och laddhybrider från bilauktionsföretag
Rapport från SGI: Klimatförändringen kan förvärra sättningar i vägar och järnvägar
VTI studie avråder från hastighetsbegränsningar för cykel
Ovana gör att elbilen toppad olycksstatistiken
Nytt vägmärke för miljözoner

3. EU
EU







Thomas Östros, som tidigare haft en rad ministerposter i socialdemokratiska regeringar, har
utsetts till vice ordförande i Europeiska investeringsbanken, EIB. Han efterträder den tidigare
finländske statsministern Alexander Stubb. EIB är EU:s bank för långsiktiga investeringar och
ägs av medlemsländerna, banken världens största i sitt slag.
EU är på väg att få sin första uniformerade tjänst när Frontex inleder sitt arbete med att
rekrytera och utbilda 10 000 kust- och gränsvakter
Från och med 1 februari består EU av 27 medlemmar. Mer än var åttonde EU-medborgare och
mer än en sjundedel av EU:s samlade ekonomi försvann när Storbritannien lämnade. Så här
påverkar det brittiska utträdet antalet invånare och den samlade ekonomin.
Vad händer nu och vad innebär övergångsperioden som börjar den 1 februari? Hur kommer
den framtida relationen med EU och Storbritannien att se ut? EU-minister Hans Dahlgren och
utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättar mer.

Ministerrådet
 EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på en konferens om EU:s framtid. Syftet med
konferensen är att stärka demokratin i unionen. Europaparlamentet, ministerrådet och EUkommissionen ska nu komma överens om målen för konferensen.
 Ett starkt Europa i en värld av utmaningar” är mottot för Kroatiens ordförandeskap i
ministerrådet. Detta är Kroatiens första ordförandeskap sedan landet blev EU-medlem 2013.
 Den nya österrikiska kristdemokratiska och miljöpartistiska regeringen ska enligt sin
regeringsförklaring eftersträva ett nytt EU-fördrag. Syftet med detta är att tydliggöra vilka
frågor som ska skötas på EU-nivå och vilka som ska hanteras på nationell eller regional nivå.
 Gröna given och EU:s planeringstermin på årets första Ekofin. Det kroatiska ordförandeskapet
inledde mötet med att presentera Ekofins arbetsprogram för det närmaste halvåret. På
dagordningen stod också den europeiska gröna given, EU:s planeringstermin och beskattning
av digitala tjänster.
 Den gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019 behandlas just nu
brett i EU-samarbetet. Den 27 januari hade turen kommit till jordbruks- och
fiskeriministrarnas bord. De diskuterade även övergångsregler mellan den pågående och
kommande perioden för EU:s jordbrukspolitik.
 U-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 21 januari för att debattera
ekonomiska och finansiella aspekter av den europeiska gröna given som EU-kommissionen
presenterade i december 2019. På dagordningen fanns också den europeiska
planeringsterminen och beskattning av digitala tjänster.

Europeiska kommissionen (KOM)
 Under fjolåret registrerades drygt 139 000 så kallade irreguljära gränspasseringar – då
personer passerar EU:s yttre gräns utan tillstånd – enligt EU:s gränsbyrå Frontex. Det är det
lägsta antalet sedan 2013 och långt under rekordåret 215 då 1,8 miljoner sådana passeringar
gjordes. Under 2019 var afghaner den enskilt största gruppen som kom till EU.
 Trafiksäkerhet: Regler som innebär en större förändring av standard för fordonssäkerhet har
trätt i kraft.
 #ConnectingEurope Facility (CEF) - Vad är det? Vad har det uppnåtts under de senaste fem
åren? Med en budget på 24,2 miljarder euro stöder CEF projekt som utvecklar hållbara och
effektiva transporter inom EU. Läs mer här
 EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kollegiet av kommissionärer lovade
den 13 januari inför EU-domstolen i Luxemburg, att de ska respektera fördragen och stadgan
om grundläggande rättigheter, att de ska agera oberoende och inte ta instruktioner från
regeringar eller andra institutioner eller organisationer.
 EU:s planer om en koldioxidskatt har framträtt som en ny potentiell handelskonflikt mellan EU
och USA. USA:s handelsminister Wilbur Ross jämförde planerna om en koldioxidskatt med
planerna för en skatt på digitala företag, vilket fått USA att hota med tullar på EU-produkter.
 Europeiska kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2020. Där beskrivs de åtgärder
som kommissionen ska vidta under 2020 och som ska omsätta ordförande Ursula von der
Leyens politiska riktlinjer i konkreta fördelar för invånare, företag och samhällen i unionen.
Drivkraften bakom detta första arbetsprogram är att man vill utnyttja de möjligheter som den
ekologiska och den digitala omställningen kommer att ge.
Europaparlamentet
 Klimatnödläge utropades av Europaparlamentet inför klimattoppmötet COP25 i Madrid i
december. Ledamöterna har gett sin syn på finansieringen av den Gröna given kommissionens förslag om en färdplan inriktad på att göra EU:s ekonomi hållbar och
debatterade finansieringen av den gröna given med EU-kommissionen.
 Ledamöter kräver gemensam laddare för alla mobiltelefoner. Gemensam laddare kan bespara
51,000 ton elektroniskt avfall per år.
 Europaparlamentet vill att medborgarnas röster ska utgöra kärnan i nya omfattande
diskussioner om hur EU i framtiden bör hantera stora inre och yttre utmaningar. En
omfattande konferens om EU:s framtid väntas starta i år och sedan pågå i två år
 Europaparlamentet har tröttnat på att medlemsländerna gör för lite för att hantera den
politiska utvecklingen med bristande rättsstatlighet i Ungern och Polen.







Transportledamöter har godkänt ett avtal om reform av vägtransportsektorn. De reviderade
reglerna för utstationering av förare, förarens vilotider och bättre verkställighet av reglerna för
cabotage (dvs. transporter av varor som utförs av icke-bosatta transportörer tillfälligt i en
värdmedlemsstat) syftar till att få slut på snedvridningen av konkurrensen i
vägtransportsektorn och ge bättre vilovillkor för körning.
När Storbritannien nu lämnat EU krymper Europaparlamentet från 751 till 705 ledamöter. Av
de 73 platser som blir lediga genom att Storbritannien lämnat ska 27 platser omfördelas till
andra länder. Sverige går då från 20 till 21 platser. Det så kallade brexitmandatet tilldelas
Jakop Dalunde (MP).
Europaparlamentet har godkänt avtalet om Storbritanniens EU-utträde med 621 ja-röster, 49
nej-röster och 13 nedlagda röster.

Övrigt
 Grean Deals investeringsplan och Just Transition Mechanism. Planen räknar med att
mobilisera upp till 1 biljon euro i hållbara investeringar det kommande decenniet
 Konsekvenser för godssektorn vid Brexit. Ett intressant bildspel och presentation av prof. Alan
McKinnon kring myter om Brexit och vilka reella konsekvenser det kan få

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Statlig, stat och local roll för utveckling och demostration av självkörande lastbilar
 Kostnad, tid, bekvämlighet och koldioxidutsläpp ska inkluderas när Norge bygger en
Skandinavisk reseplanerare
 Det är skillnad på hur män och kvinnor ser på mobilitet – det är därför det är viktigt veta hur
det ser ut, World Economic Forum
 Hur man bygger sömlös integrerad mobilitet för städer i framtiden, World Economic Forum
 Global risk report 2020 från World economic forum
Sjöfart
 Stort intresse för gröna fonder inom sjöfarten
 EU:s gröna giv – så påverkar den sjöfarten
 Nästa generations autonoma fartyg
 Ny rapport om sjöfartens utsläpp
 Globala trender för sjöfarten – Vad kan vi vänta oss under 2020
Spårtrafik
 Visegrad (V4) ministrar förbereder sig för höghastighetslinjer
 Hyperloop Transportation Technologies släpper genomförbarhetsstudie som visar på positiva
effekter
 Stark ökning för spårvägen i Europa
Luftfart
 Järnvägen perfekta flygstråk för drönare
 Längsta farkosten i världen nu ännu längre och eldriven
 Toyota miljardinvesterar i flygande elbilar
 "Flygskam" tar tag i Europa, Kina och USA och visar på minskat intresse för
semesterflygningar visar ny studie från Europeiska investeringsbanken
Väg
 Nya bilar ligger fortfarande långt ifrån att nå EU:s utsläppsnormerl för 2021
 Segway lanserar "stolen" på sin platform, ytterligare exempel på lätta fordon
 HCT långtradare, dvs långa lastbilar har redan varit en del av den allmänna trafiken i et år,
Finlands erfarenheter väcker intresse internationellt

 Fyra förutsägelser om el-scooter industrin
 Växande datamängder inom fordonsindustrin – få förberedda
 PIARC lanserar strategisk plan 2020 - 2023
Danmark




Banedanmark ska digitalisera omkring 10 000 kabelritningar
Första sträckan med komplett ERTMS lösning nu i kommersiell trafik

Danmark fortsätter utreda bro över Kattegatt

Frankrike
 Skattechock ska dämpa SUV-trenden i Frankrike
 Satsning på fler cykelbanor i Paris leder till dramatisk ökning av cykelpendlingen
Italien
 Höghastighetståg konkurrerar ut flyget i Italien
Irland
 Irland investerar 1 miljard euro i modernisering av landets järnvägsinfrastruktur
Kina
 Pekings tunnelbaneförlängning gör stadens linjenät till världens största
 Kina öppnade ytterligare två höghastighetslinjer

Norge
 Ingen mer gratisparkering för elbilar i Oslo
 Elektriska vätgaslastbilar testas skarpt i Norge

Polen
 Polen utvecklar eget vätgaslokomotiv

Ryssland
 Ryssland öppnade omstridd järnvägslinje till ockuperat område
Tyskland




900 miljarder till tysk tågsatsning
Tysk rapport om arbetstillfällen och elfordon visar på stora förändringar
Tyska järnvägspriser sjunker som en del av klimatåtgärderna, bl.a minskas moms på längre
tågresor

