1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och visa åtgärder till skydd
för säkerhetskänslig verksamhet b) Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll får förlängd
utredningstid
 Rapporter: Brister i planeringen av höghastighetsjärnväg, Riksrevisionen
 Uppdrag: a) Trafikverket får i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för järnvägsunderhållb)
Trafikverket har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra
förbättrad trfikinformation i järnvägstrafiken c) Trafikverket har fått i uppdrag att utreda
förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och högre studier
 Etikregler och forskning –tydligare regler och skärpta straff
I debatten – politik
 Så kan 40 miljarder mer satsas på järnväg, Tomas Eneroth, DN Politik
 Svensk infrastruktur får sitt största lyft hittills, Tomas Eneroth, Branschaktuellt

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Mer sjöfart på mälaren är framtiden, Lena Erixon Trafikverket, Katarina Norén, Sjöfartsverket
 När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna, Alltinget
 Vi saknar verktyg för att lösa komplexa samhällsproblem, DN Debatt
 Trafikverkets GD: Stoppa spekulativa anbud, Upphandling 24
 Grön skatteväxling får fler att åka kollektivt, Dagens Samhälle
 Längs järnvägen växer jobben fram, Dagens Samhälle
 Tydligt budskap från företagen: Skärp forskningspolitiken, Ny Teknik
 Minska fusket och reformera reseavdraget, Dagens Samhälle
 Nolltolerans för dödsfall på byggen, DI
 Låt Banvallen AB låna till nya stambanan

Från forskningen
 Åtgärder som ökar tågens punktlighet
 Material till framtidens katalysatorer testas i nanotunnlar
 MaaS trender och policy initiativ inom EU
 Brittisk finansiering av Horisont 2020 efter Brexit
 LTU tar fram säkrare analyser om järnvägens tillstånd
 Fler resenärer i kollektivtrafiken – erfarenheter från att arbeta för ökad andel kollektivtrafik
 Sverige är redo för fossilfritt men är Svenskarna det? Beskrivande artikel från Forskning.se
 Cykling ökar bland äldre
 Forskare varnar, Enkelt att lura AI algortimer för autonoma fordon
 Kilometerskatt beräknas ha störst miljöeffekt enligt ett projekt lett av IVL
 Ny forskningsrapport om säkerhetshot mot 5g
 Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen
 Rapport från MIT: Insikter inför framtida mobilitet
 IVL: Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan
 Digital verktygslåda god ljudmiljö i stationssamhällen
 Ska reducera godstransporter i Göteborg city med 40 %






En korrosionsbeständig bro
Säkrare busstrafik med AI
Ny studie från IVL - Utsläppen från batteritillverkning har minskat
Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

Systemnivån















Inga EU-länder har räknat på kostnaden för att minska CO2 utsläpp för transporter
Trenden: Ökande E-returer skapar utsläpp
Ny rapport från Naturskyddsföreningen visar framtidens transportsystem.
Den största nationella totalförsvarsövningen på 30 år har startat
Sista kilometern 50 % av logistikkostnaden
Stora skillnader mellan stad och landsbygd i transportomställningen
Alla vet att resan måste bli hållbar men någon annan skall göra det
Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till
kontrollstation för SOFT arbetet
Analys av e-handelns transportmönster – delrapport från Trafikanalys
Otrygghet och förtroende – om att förändra de situationer och miljöer som genererar brott
NTT spår IT säkerhetstrenderna som kommer att råda 2020
Ny statistik från Västra Götaland: Allt fler tycker bilägande är omodernt
Tusentals jobb på spel när fordonsindustrin förändras
Industrin ber regeringen öka klimattempot

Sjöfart
 Inga tecken på att fler väljer sjöfart enligt ny IVA studie
 Framgång för AI till sjöss – hjälper till att minska bränsleförbrukningen
 Positiva siffror för Svensk sjöfart
 Ekonomin oroar Sjöfartsverket
 Sjöfolk från Filipinerna är ryggraden inom sjöfart
 Segelskutornas återtåg snart testas vinddrivna fraktfartyg över atlanten
 Ny statistik för Sjöfart från Svensk Sjöfart
 Sjöfartens tekniska utveckling spås i ny rapport
 Göteborgs Hamn satsar på mer tågpendlar
 Standard behövs för hamnavgifter
Spårtrafik
 Belönar medarbetare som tar tåget
 LKAB och Inlandsbanan i samarbete avseende hållbara godstransporter
 Tågföretagen nytt förbund inom Almega
 Trångt på spåren nästa år – kanske har nått taket
 Tågresan tippas bli årets julklapp
 Tränseln på svenska järnvägar ökar nästa år
Luftfart
 Rapport från Tillväxtverket: Flygets roll för besöksnäringen och miljö i Sverige
Väg









Världens första trådlösa elväg för buss och lastbil börja nu byggas på Gotland
Mer än var tionde bilist kör med olaglig syn
Förbifart Stockholm klarar sig bättre än snittet av vägprojekt
Volvo inför blockchain spårbarhet för kobolt i elbilsbatterier
Volvo startar försäljning av eldrivna lastbilar för stadstransporter
Volvo buss som kör själv vid depåer
Nu krävs vinterdäck på samtliga hjul på tunga fordon
Biltrafiken måste minska med 30 % om vi ska nå klimatmålet – rapport från IVL










Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter
Inte bara skyltad hastighet som påverkar farten
SIFO undersökning: Bussen behöver komma fram bättre om fler ska resa kollektivt
Framtidens husvagnar blir nog eldrivna
Olyckor på elsparkcyklar sker främst på fredagkvällar
Elsparkcyklarna regleras i Göteborg
Gemensamt upprop för sänkt hastighet från största transportköpare och Trafikverket
Fortkörare i Stockholm ska stoppas med geofencing

3. EU
Ministerrådet
 EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer var två av frågorna på dagordningen när EU-minister
Hans Dahlgren träffar sina kollegor i Bryssel 19 november. Medlemsländernas EU-ministrarna
förberedde också nästa möte i Europeiska rådet.
 Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med
avancerade säkerhetssystem enligt ett nytt beslut
 Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram
ett förslag till EU-initiativ gällande flygskatt eller annan prissättning av luftfarten. Det är
finansministrarna i Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Sverige, Italien, Belgien, Luxemburg, Danmark
och Bulgarien som lyft frågan.
 Flera medlemsstater har reagerat negativt på Kommissionens tidigare förslag att rapporteringen om
fartygsgods ska bli frivillig. Motståndarna till förslaget menar att godsrapporteringen behövs för att
kunna sätta utsläppen från sjöfarten i relation till godsmängd.
 Beslut om rymdsamarbete och Horisont Europa på EU-möte. Matilda Ernkrans, minister för högre
utbildning och forskning, företrädde Sverige när rymd- och forskningsfrågor diskuterades i Bryssel.
Ministrarna fattade bland annat beslut om den del av Horisont Europa programmet som handlar om
synergier med andra EU-program. Här nämns en rad olika program bland annat EU:s gemensamma
jordbrukspolitik, havs- och fiskerifonden, utbildningsprogrammet Erasmus och socialfonden.
Europeiska kommissionen (KOM)
 Ny EU-Kommission på plats
 EU-kommissionens prognos för den ekonomiska utvecklingen i EU under 2020-2021, Sverige – näst
lägst tillväxt i EU.
 EU-kommissionen uppskattar att Sverige varje år tjänar 300 miljarder kronor tack vare EU:s inre
marknad. Det är nästan sju gånger så mycket som den föreslagna svenska medlemsavgiften, enligt
kommissionen.
 Under 2017 återvanns närmare tre fjärdedelar av alla plastförpackningar i Litauen – högst andel EU,
enligt en sammanställning från Eurostat. I Sverige återvanns knappt häften, bara något bättre än
Rumänien, vilket innebär en tiondeplats.
 EU:s nya migrationskommissionär Ylva Johansson menar att medlemsländernas positioner i den
kontroversiella migrationsfrågan skiftat och att hon har en idé om hur frågan kan lösas.
 Slår man samman de preliminära uppgifter som lämnats in av samtliga medlemsstaterna minskade
EU:s utsläpp av växthusgaser med 2 procent från år 2017 till 2018
 EU-ländernas försvarsministrar har enats om 13 nya projekt inom försvarssamarbetet Pesco. Sverige
ingår i tre av projekten som handlar om att förbättra u-båtskrigföringen, hantera störningsverksamhet
i luften och använda sensorer för att stärka de militära förmågorna, enligt försvarsminister Peter
Hultqvist
 Eurobarometerundersökning: De flesta i EU är positiva till internationell handel. I dag anser 60 % av
européerna att de personligen drar nytta av den internationella handeln, vilket är 16 procentenheter
mer än i den förra enkäten för tio år sedan.
 Handeln med utsläppsrätter kommer under nästa år att på allvar börja ge ordentlig effekt för
klimatomställningen.




Juncker slutar: Jag har känt mig som en familjeterapeut. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
Juncker varnar på sin sista arbetsdag för utvecklingen för demokratin i vissa medlemsländer och listar
tre missade tillfällen under hans fem år.
En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av
ERTMS och andra innovationer samt skyndsamt komma tillrätta med kompetensbrister inom
järnvägssektorn.


Europa parlamentet
 EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) har blivit utsedd att leda och samordna den liberala
parlamentsgruppen, Förnya Europas, politik inom miljö-, industri-, jordbruks-, fiskeri-, budget-,
budgetkontroll-, regionala utvecklings- och transportutskottet.
 Förhandlingarna mellan företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna om nya regler för
internationella lastbilstransporter bröt samman. Enligt EU-parlamentariker Johan Danielsson (S)
återstår tre knäckfrågor, bland annat om huruvida lastbilschaufförer som kör i andra medlemsländer
måste återvända till sina hemländer med jämna mellanrum och regler kring kör- och vilotider.
 EU-parlamentets inrikesutskott röstade för att polske Wojciech Wiewiórowski ska bli ny Europeisk
datatillsynsman. Medlemsländernas EU-ambassadörer har redan ställt sig bakom Wiewiórowski för en
mandatperiod på fem år.
 Närmare två tredjedelar av EU-parlamentarikerna röstade ja till Ursula von der Leyens nya
kommission. Det är ett större stöd än vad Junckerkommissionen fick för fem år sedan. Med siffrorna
461 mot 157 och 89 som avstod godkände EU-parlamentet på onsdagen den nya EU-kommissionen
under ledning av ordförande Ursula von der Leyen.
 Europaparlamentet överenskommelsen om EU:s budget för 2020, som syftar till att stärka
klimatåtgärderna, forskning, infrastruktur och initiativ för ungdomar. För den sista årsbudgeten inom
ramen för EU:s långtidsbudget 2014-2020 har Europaparlamentet säkrat 850 miljoner euro i
ytterligare finansiering, jämfört med EU-kommissionens budgetförslag, för att stödja ledamöternas
prioriteringar.
 EU-parlamentarikerna har röstat för en resolution som bland annat uppmanar alla medlemsländerna
att förbjuda barnaga och ge barn rätt till sexualundervisning
Övrigt
 På väg mot säkrare bilar och färre trafikdöda genom beslut i Europeiska rådet
 Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygområdet
 Medlemsstater vill att rapportering om fartygsgods ska förbli obligatoriskt
 Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande
 UITP (Union Internationale des Transports Publics) riktar öppet brev till EU-kommissionen om
kollektivtrafikens betydelse mot ett klimatneutralt Europa’
 Tågresenärers rättigheter, vägavgifter och det gemensamma luftrummet på EU:s ministermöte
 Olof Skoog blir EU:s nya ambassadör till FN. Olof Skoog har varit Sveriges FN-ambassadör sedan 2015.
Han har lett arbetet vid Sveriges ständiga representation vid FN i New York, bland annat under
Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. I sin nya roll blir han chef för EU-delegationen i New York.

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 World energy outlook 2019
 EU banken, EIB slutar investera i fossila bränslen
 Kilometerskatt förväntas ha störst miljöeffekt
Sjöfart
 Danmark i spetsen tillsammans med Kina och Frankrike för att utveckla klimatsatsning inom ramen för
IMO

 DFDS prövar nytt vindsystem från Econowind
 Ombordbyggds system för CO2 lagring på väg att utvecklas
Spårtrafik
 Nattågens återkomst i Europa
 Helautomatiserade tunnelbanetåg kör i sex EU länder
 Tågförare som kör smart sparar 150 miljoner kilowatt timmar energi
 Kapacitetsbrist i järnvägsnätet loses med automation
Luftfart
 Norge först i världen med elflyg, planerar vara i gång till 2023
Väg









Volvo menar att teknologiutvecklingen inom lastbilar leder till transition för branschen
Självkörande fordon får hjälp i korsningar
Stadsjeeparnas popularitet hotar globala miljömål
Elbilsras i Norge men jätteökning i Tyskland
Varför din nästa bil är en cykel
Elektroekonomi: Den makroekonomiska utvecklingen för elektriska lastbilar
IVL rapport: Avgifter på lastbilstrafik vid hamnar kan minska utsläppen
Unik laddstation sätts upp i Prag, gör det möjligt att snabbladda även där elnätet är svagt

Danmark


Ny masterplan ska framtidssäkra Kastrup (CPH)

Indien
 Indien från insidan
Kina
 Världens största skeppsbyggarföretag är etablerat i Kina
Nederländerna
 EU finansierar ökad driftskompabilitet mellan Nederländska järnvägssystem
Norge
 Norge inför digitalt körkort
Storbritannien
 Brittisk rapport om järnvägsinvesteringar lovar nya tåg och extra service
Tyskland



Tyska parlamentet godkände investeringsplan på 86 miljader euro i järnvägssektorn
Enorm vanskötsel av järnvägsinfrastruktur har avslöjats

USA
 Analys av amerikanska städers attraktivitet för talanger pekar på att ett skifte kan vara på gång från
s.k. ”superstäder” som börjar förlora talanger till andra orter med lägre levnadskostnader och lugnare
tempo
 Vad har hänt när städer i USA infört "nollvisionen" har utvecklingen gått i rätt riktning?
 Första vätgasdrivna passagerartåget beställt till San Bernandino

