1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Rapporter: a) Genomförande av nationella säkerhetsstrategin, delrapport 2018 b) Riksrevisionens
rapport om klimatklivet c) Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan d)
Riksrevisionens rapport: Bristande underlag för långsiktig planering och politiska beslut e)
Naturvårdsverkets rapport: Fördjupad utvärdering av Miljömålen 2019 f) Handlingsplan för
naturvårdsverkets arbete med klimatanpassning
 Uppdrag: Trafikverket får i uppdrag att genomföra test och demonstrationsprojekt med geostaket i
urbana miljöer
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på
vägtrafikområdet b) Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform c)
Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Nya regeringen vill satsa på höghastighetståg
 Norrbotniabanan med i regeringsuppgörelse
 Mattias Landgren fortsatt statssekreterare hos Tomas Eneroth
 Övriga statssekreterare i regeringskansliet
 Regeringsförklaringen, mycket infrastruktur och klimat
I debatten – politik
 Infrastrukturministern om höghastighetstågen, det är bråttom nu

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Utan molntjänster ingen digitalisering, Dagens Samhälle
 Omotiverat att ständigt hylla näringslivets ideal, SvD
 Sabotage, dödshot och proteströster – Västlänken delar Göteborg, DN
 Brister i järnvägstrafiken är en bromskloss för utveckling, Hallands nyheter
 Fem konkreta förslag för ett klimatsmart flyg, Dagens Samhälle
 Satsa på Inlandsbanan, inlägg från Vd-ar och kommunstyrelseordförande längs spåret, DI
 Vilka ska jobba med våra järnvägar, Expressen
 Automatisering och cykel i fokus på Transportforum
 Smala upphandlingskrav hämmar offentliga affärer, Dagens Samhälle
 Den nya regeringen satsar orimligt lite på vägar, E6 är oacceptabel, Sydsvenskan
 Nationellt system för kollektivtrafik införs, något vi i branschen arbetet för i 20 år, Sydsvenskan
 Svår utmaning att hinna med januariavtalets utredningar
 Sverige kan ta ledning på elflyg, Transportföretagen
 Yrkesförarna kör för fort, nu krävs skärpning, DN Debatt
Från forskningen
 Energimyndigheten ger Svenska miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City
 Nya tekniken som gör släpet osynligt för föraren
 Extra prognoser om trafiken och vägar gjorda av återvunnen asfalt
 Forskning skapar effektivare järnvägssystem
 Drönare har visat kunna göra trafiksäkerhetsbedömningar säkrare och snabbare
 Människor behöver förstå hur självkörande bilar tänker
 Minskat flygande kräver kunskap om människor











Så kan fordon undvika olyckor på nylagd väg
Ibland är det bra om material har defekter
Stadsmiljöavtalen jämförs med den Norska modellen, rapport från K2
Vi måste förbättra hur vi samarbetar på distans
Ny beläggning kan göra vägar hala
Forskare tror på kilometerskatt på personbilar inom 10 år
Vägmärken och vägmarkeringar så bra syns de
Analys av trafik och moibilitetsdata för utveckling av vägtrafiken
Bättre kunskap om förseningar ska ge effektivare godstransporter

Systemnivån















Febril aktivitet på myndigheter efter molnvarning från eSAM
Går det ens att upphandla säkra molntjänster, nu utreder Staten frågan
Åtta IT-säkerhetstrender att ha koll på 2019
Nya regler för intern styrning och kontroll för myndigheter 1 januari
Varför öppen data är kritiskt för utvecklingen av MaaS, mobilitet som en tjänst
2030 presenterar uppdaterade indikatorer: Huvudindex för transportsektorn", "Fördelning inom
transportsektorn", "Klimatpåverkan från olika fordonstyper i vägtrafiken"
Nya föreskrifter om incidentrapportering för NIS leverantörer från MSB
Forskningsinstitutet Rise vill lansera mått på cirkularitet
Nytt avtal för affärsutveckling i kollektivtrafik
MyHeadsapp Stockholmarnas reseapp för personlig trafikinformation direkt i mobilen
Resvaneundersökningar från 160 kommuner kan visa var bilberoendet kan brytas
Transportmålet för 2030 starkt hotat
Trafikanalys transportstatistik blir lättare att använda, se alla rapporter och underlag.
Många nya utbildningsplatser för yrkeshögskolan riktade mot infrastruktur

Sjöfart
 Sjöfartsverket behöver köpa fler helikoptrar
 Sjöfartsverket föreslår utökat isbrytarsamarbete med Estland och Finland
 Osäkert läge för Ekobonus
 Betydelsen av sjöfartsstödet fortsatt stort konstaterar Trafikanalys
 Sjötransporter kan bli mer energieffektiva med hjälp av AIS-data
 Noll omkomna för fjärde året i rad inom sjöfarten
 Vattenvägar mot framtiden och hamnars utveckling
 Stabilitetshöjande åtgärder längs Göta Älv
Spårtrafik
 Nytt bolag jagar nya lokförare
 Nya regler för tågtrafik från den 1 januari
 Norska planeringen för järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm startar
 3D Printing ger SJ bättre punktlighet
 Varierande uppehåll kan öka punktligheten hos svenska tåg
 Arbetet med norrbotniabanan försenas
 Stockholm vill tidigarelägga bygget av Sverigeförhandlingen
 Rapport från IEA: Omedelbar klimatnytta av höghastighetståg under rätt förhållande

Luftfart
 Ökning av flygresor bromsar in
 Swedavia vidtar åtgärder för att säkra konkurrenskraft och möta förändrade marknadsvillkor. 125
personer varslas

Väg








Framtidens mobilitet i städerna på väg att förändras med intåget av små el drivna fordon
325 personer omkom på väg och 96 personer i bantrafiken under 2018
Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över
Fler självkörande bilar börjar rulla på de svenska vägarna
Sverige är på väg mot 2,5 miljoner laddbara fordon 2030. Elbilsläget 2018 med intressant grafik
SFVF varnar för omfattande fusk med vägmätaren
70 % av lastbilarna kör för fort

3. EU
EU




Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land i The Economists årliga demokratiindex.
Sverige hamnar fyra från slutet på en lista över polistätheten i EU, enligt en ny undersökning från
Eurostat

Ministerrådet
 Rumänien leder arbetet i ministerrådet. Från 1 januari till 30 juni är det Rumänien som leder arbetet i
rådets arbetsgrupper, ambassadörsmöten och ministermöten
 EU:s långtidsbudget, desinformation och det rumänska ordförandeskapets prioriteringar var några av
de frågor EU-ministrarna behandlade när de träffades på årets första möte 8 januari.
 Låga förväntningar när rumänerna tar över EU
 När EU:s utrikesministrar möttes tog man upp antagandet av rådets slutsatser om situationen i
Nicaragua samt de första uppförandena på förteckningen inom ramen för EU:s nya sanktionssystem
mot spridning och användning av kemiska vapen. Man tog även upp sprängattentatet i Colombias
huvudstad Bogotá den 17 januari 2018 samt den senaste utvecklingen i Jemen.
 Alla EU:s utrikesministrar ställde sig bakom EU:s åtgärdsprogram för att bekämpa falska nyheter och
annan desinformation som hotar demokratin. Särskilt fokus riktades mot ryska trollfabriker och deras
hot mot EU-valet.
 Euroländernas finansministrar har diskuterat den ekonomiska politiken i euroområdet för 2019 och
kommissionens meddelande om att stärka eurons internationella roll.
 Ekofinrådet har diskuterat kommissionens förslag att skapa InvestEU-programmet för att samla EUbudgetens finansiering i form av lån och garantier under ett och samma tak. Syftet är att slå samman
de olika instrument som finns för stöd till investeringar och jobbskapande i EU i ett program under
nästa.
EU kommissionen (KOM)
 Pat Cox kvar som koordinator för den svenska Stomnätskorridoren Skandinavien – Medelhavet
 EU riskerar att missa energieffektivitetsmålen 2020. EU: s energiförbrukning stiger trots att målet för
att minska efterfrågan i hela Europa.
 Europeiska kommissionen antog formellt nya åtgärder för att ytterligare förbättra luftfartssäkerheten i
Europeiska unionen.
 Handelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft. Den 1 februari 2019 träder avtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan EU och Japan i kraft. Det betyder att företag och konsumenter i EU och Japan nu får
tillgång till världens största öppna handelsområde.
 EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om ett hållbarare EU 2030. Den 1 mars 2017 lade
EU-kommissionen fram en vitbok som inledde en debatt om Europas framtid. Nu har det offentliggjorts
ett diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030.
 Överträdelser i januari: de viktigaste besluten. Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga
åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över
många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket
gynnar både enskilda och företag.



EU investerar ytterligare 800 miljoner euro i prioriterad energiinfrastruktur med stora
gränsöverskridande fördelar. EU-finansieringen kommer från Connecting Europe Facility (CEF), det
europeiska stödprogrammet för transeuropeisk infrastruktur.

EU parlamentet
 EU parlamentet har tagit fram "Ten issues to watch in 2019" som man bedömer kommer prägla den
politiska agendan
 Transportutskottet vill stärka tågresenärernas rättigheter
 Malta, Cypern och Bulgarien säljer medborgarskap till rika personer utanför EU. Men det uppstår
säkerhetsrisker och svenska parlamentariker är mycket kritiska till handeln.
 Konservative Antonio Tajani från Italien vill få förnyat mandat som EU-parlamentets talman i
ytterligare 2,5 år.
 Nya regler för .eu-domänen närmare medborgarna. Ledamöter vill göra det lättare att registrera en
.eu domän och uppmuntrar användandet av den hos verksamheter.
 Energieffektivisering: nya EU-regler ska skapa grönare och smartare hem. Att förbättra byggnaders
energieffektivitet kan sänka uppvärmningskostnaderna och samtidigt minska utsläppen av
växthusgaser..
 Nya regler ska skydda konsumenter: 4 sätt som reformen gagnar dig. Allt medan gränserna inom EU
blir mindre och mindre viktiga när du shoppar, är det viktigt att kunna lita på att samma höga
skyddsnivå gäller överallt inom EU.
 Höjdpunkter från kammaren: Brexit, förarlösa bilar, investeringar och bekämpningsmedel. Under årets
första plenarsession i Strasbourg krävde ledamöter säkerhetsbestämmelser för självkörande bilar. De
uppmanade också Storbritannien att tydliggöra sin Brexit-ståndpunkt.
 Självkörande bilar i EU: från science fiction till verklighet. Förarlösa fordon kommer att finnas på EUmarknaden från 2020. Vilka är fördelarna? Vad gör EU för att möta utmaningarna i och med den
automatiserade transportsektorn?
 Så stor är andelen förnybar energi i Europa och Sverige. Hur mycket av energin som förbrukas i EU är
förnybar och hur väl stämmer nivåerna överens med målsättningarna för 2020 och de mål som
parlamentets ledamöter föreslår för 2030?
 Europaparlamentet godkänner mer öppenhet och effektivitet i sina interna regler
Övrigt
 NCSC publicerar fyra guider för att stimulera samarbete kring cybersäkerhet
 Oklart läge för vägpaketet i EU

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Nytt företagsområde byggs på nio konstgjorda öar sydväst om Köpenhamn i Kögebukten
 Storbritatanien sätter in mikrorobotar i infrastrukturprojekt
 TRB har publicerat en rapport kring de viktigaste frågorna att hantera inom transport 2019
 Se globala logistiktrender att hålla ögonen på 2019
 Vad gör städer för fel när de bygger sin kollektivtrafik, intressant rapport där man brutit ned
mobilitetsdata för amerikanska städer
 Global risk report 2019 från World Economic Forum
 Vägen mot sömlös urban mobilitet, McKinsey rapport
 Linked in kan lära oss om hur arbetsmarknaden förändras, rapport från World economic forum
Sjöfart
 Ny miljölagstiftning träder i kraft för fartyg som vill trafikera Norska fjordar
 Snabb förändring av den magnetiska nordpolen tvingar forskare att utveckla modeller för att stödja
navigation
 Billiga segelfartyget ska tjäna mer per container

Spårtrafik
 På vilka sträckor är tåget snabbare än flyget
 Järnvägen ska spela en större roll för Rysslands arktiska områden
 Två franska regioner satsar på Hyperloop linjer
 Finland införde ny spårtrafiklag
 Ny digital databank och appar för spårunderhåll förbättrar punktligheten och säkerheten i Finland
Luftfart
 Bell/Über visar sin flygande taxi som beräknas vara i drift 2020
 Rapport från World Economic Forum kring utvecklingen av drönare
 På framtidens flygplats är allt nytt gammalt igen
Väg
 För att öka cykelsäkerheten omformar San Diego sitt transportnätverk
 Daimler minskar satsningar på platooning, ger inte tillräcklig operativ vinst, satsar mer på
automatisering
 Södra Nevada först med att digitalisera vägar autonoma fordon
 Vad är "The Dutch reach"? Ett uttrycksätt och synsätt för att
 En Volkswagen med pedaler för bl.a sista milen transporter
 Elektriska scootrar skickade 250 personer till sjukhus förra året, är det mycket?
Danmark



Danmark förlorar förstaplatsen i järnvägssäkerhetsstatistiken
Regeringen vill samla huvudstadens offentliga transporter i en stark organisation

Finland
 Helsingfors planerar underjordisk järnväg för 1 miljon euro
 Högsta tillåtna längden för fordonskombinationer ändras till 34,5 meter
 Transport och kommunikationsverket Traficom startar 1/1-2019
 Lätta bilar introduceras som ett säkrare sätt för unga förare
Frankrike
 Paris gör kollektivtrafiken gratis för barn under 11 år och funktionshindrade upp till 20 år
Nederländerna
 Holland satsar 345 miljoner euro på cykelmotorvägar och bättre cykelparkering

Kina
 Kina planerar bygga 6800 km järnväg varav 3200 km höghastighetsjärnväg 2019
 China Railway börjar använda förarlösa höghastighetståg 2022
Luxemburg
 Luxemburg första land i EU att införa gratis kollektivtrafik

Norge
 Bildelning växer snabbt i Norge

Storbritannien
 Englands nationella kartcenter och Intels Mobileye ska skapa detaljerad infrastrukturdata av vägar
 Regeringen beslutar om en ambitiös strategi för att minska utsläpp

Ryssland



Ryssland investerar 47 miljarder rubel i modernisering av det sibiriska järnvägsnätet

Tyskland






Klartecken för Fehmarn Bält tunneln
Tyska revisionsdomstolen förordar en radikal reform av Deutsche Bahn
Deutsche Bahn presenterar pretentiöst åtgärdspaket för tyska regeringen
Den fria hastigheten på autobahn kan komma att avskaffas till 2023
Världens första vätgaståg gör en turné genom Tyskland

USA
 Kalifornien börjar beskatta elbilar

