1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till utredningen om civilt försvar b)
 Rapporter: Rapport till EU kommissionen; Sveriges långsiktiga strategi för minskning av
växthusgasutsläppen b) Riksrevisionen, Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform bör
ses över c) Delredovisning från Trafikanalys. Analys av e-handelns transportmönster
 SOU: a) Modernare byggregler –förutsägbart, flexibelt och förenklat b) Mer biogas – för ett
hållbart Sverige
 Utredningar: Utredning tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av
nya bensin och dieselbilar b) En särskild utredare ska göra en översyn av relevant lagstiftning
för att uppnå Sveriges klimatmål
 Uppdrag: Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) får i uppdrag att vara nationell
samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång b) Ekonomistyrningsverket
får i uppdrag att lämna förslag till en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av
förvaltningsgemensam digital infrastruktur b) Myndigheten för digital förvaltning och
Lantmäteriet får i uppdrag att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning
exempelvis AI och blockkedjeteknik c) Vinnova får i uppdrag att ge stöd till offentliga aktörers
arbete med regel och policyutveckling d) Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) får i
uppdrag att vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång e)
Trafikverket får i uppdrag att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna f)
Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för
användande av forskningsinfrastruktur g) Ändring av Statens Energimyndighets uppdrag att
inrätta ett innovationskluster för flytande biogas h) Ändring av Statens Energimyndighets
uppdrag att inrätta ett innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade
urbana godstransporter i) Uppdrag till Statens Energimyndighets att stödja uppbyggnaden av
ett center för elektromobilitet j) Uppdrag till Bolagsverket, Lantmäteriet, MSB, Skatteverket
och DIGG att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Propositioner: a) En utvecklad översiktsplanering b) En samlad politik för klimatet –
klimatpolitisk handlingsplan
Övrigt från regering, riksdag, departement och utskott
 Förslag på förordning om miljö och trafiksäkerhetskrav på myndigheters bilar

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Så kan svensk produktion av biogas öka sju gånger, DN Debatt
 Transportföretagen: Naivt att tro att järnvägstrafik loser situationen, Alltinget
 Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara till 2030
Från forskningen
 Flytten går mot staden, de som stannar kvar blir dubbla förlorare, vikten av bra pendlingsmöjligheter
ökar
 Ökad samhällsnytta med trängselskatter och högre parkeringsavgifter
 Bortom flygskam – därför slutar människor att flyga
 Taxi fortsätter att köra för fort
 Smarta vägkorsningar för automatiserade fordon kan minska trängsel i stadstrafik
 Ökade mark och fastighetsvärden kan finansiera kollektivtrafik
 Prioritering krävs vid klimatanpassningar av infrastrukturen
 Vägtrafikens automation i vinterförhållande slutresultat från projekt i Finland
 Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?
 Linköping först med att utveckla kombinerad mobilitet som en tjänst













Låt Spotify och Googles lösa kaos och klimathot i trafiken
Att hantera transportsystem i en snabbt föränderlig värld
Elvägar, batterier eller förnybart bränsle – framtiden för godstransporter på väg
Bränsleskatt mest effektivt för att minska koldioxidutsläpp – men drabbar låginkomsttagare I
landsbygd
Påverkan på stadsutformning genom lokalisering av järnvägsstationer. KTH studie som ger
stort stöd åt detta
Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling
Ny forskning från MIT: Planering av framtida mobilitet,
Ny rapport från IVL om elbatteriers klimatpåverkan
Smart ytbeläggning kan mota klimatutmaningar
Trängselskatt och höjda parkeringsavgifter bra i medelstora städer
Vinnova ser goda effekter as strategiska innovationsprogram

Systemnivån

















IVA rapport: Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige – Vad behövs?
Konjunkturinstitutets årliga rapport: Transportsektorns klimatmål
Inrikesflygets utsläpp minskar, järnvägens ökar
Rapport; Gröna fondens förutsättningar för att bidra till övergången tillen koldioxidsnål
ekonomi
Konjunkturrapport från maskinentreprenörerna; Trafikverket går miste om kompetenta
entreprenörer
Vilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling
Antal anbud i offentliga upphandlingar ökar
Tre miljarder i stöd för att utveckla eltransporter. EU kommissionen har godkänt Sveriges
ansökan för att bygga upp eletromobilitetslabbet SEEL (Swedish electric transport laboratory)
Generation Z och elfordon om ungas preferenser
Många förlorar jobbet när tillverkarna skiftar till elbilar
Ny unik möjlighet för virtuell stadsutveckling i Göteborg
Rapport; Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder varje år
IVL rapport; Utsläppen från batteritillverkning kan pressas
Yrkeslärare utmanas av digitalisering i byggbranschen
Färdplaner inom olika branscher för fossilfri konkurrenskraft
Kollektivtrafik för alla. Nytt nyckelmått och indikator från Trafikanalys

Sjöfart
 Hamnar i fokus, kunskapsunderlag från Trafikanalys
 Fler vinster med ökad spårtrafik
 VTI lanserar ny maritim forskning
 IVL – Ställ miljökrav på hamnnära lastbilstrafik
Spårtrafik
 Inlandsbanan och Statkraft utreder vätgasdriven järnvägstransport
 Hur beräknar man tågs energiförbrukning, ny beskrivning från Svensk Elstandard
 Norrbotniabanan på internationell topplista
 Sammarbete mellan näringsliv och akademi startar op stide kring kompetensförsörjningen av
tågtekniker
Luftfart
 Ras för novemberflyget
 Forskare: Minskat flygande beror inte på flygskam
 Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige
 Flygplatser i fokus. Kunskapsunderlag från Trafikanalys
Väg
 Skärpta miljökrav myndigheters bilar




Särskilda cykelgator testas i Malmö
WHO föreslår 30 km/tim i alla världens städer

3. EU
EU








Från och med 1 januari tar Kroatien över ordförandeskapet i ministerrådet efter Finland.
Prioriteringarna för Kroatiens ordförandeskap styrs av mottot ”Ett starkt Europa i en värld av
utmaningar”. Fyra huvudområden: ett Europa som utvecklas, ett Europa som länkas samman,
ett Europa som skyddar, ett Europa som påverkar. Detta kommer att vara Kroatiens första
ordförandeskap sedan landet blev medlem i EU 2013.
Lägsta antalet olagliga inresor i EU sedan 2013
Förra året var det varmaste som hittills uppmätts i Europa. Det framgår av siffror från EU:s
klimatövervakning.
Under 2019 röstade Sverige nej till två nya EU-lagar. I ena fallet stod alla partier emot
Socialdemokraterna i en unik politisk konstellation. Europaportalens sammanställning visar
också att Sverige i lagstiftningssammanhang är ensamt i Bryssel om att alltid ta ställning.
2019 års viktigaste EU-händelser. Vad av betydelse hände i EU-politiken under 2019? Och vad
av betydelse hände inte?

Ministerrådet
 Tolv svenskar utsedda att företräda Sverige i Regionkommittén. Däribland Anders Knape,
ordförande SKR, Ilmar Reepalu Region Skåne, Karin Wanngård Stockholms

Kommun, Marie-Louise Rönnmark Umeå Kommun










EU:s klimatmål, långtidsbudget och brexit var några av frågorna som statsminister Stefan
Löfven tog upp med sina EU-kollegor när de träffades i mitten av december.
Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa
klimatneutralt senast 2050. Polen har getts ett halvår att överväga en positionsförändring.
EU:s finansministrar har uppmanat kommissionen att lägga förslag på en uppdatering av EU:s
energiskatter, inklusive biodrivmedel och flyg
Jämställdhet, bättre tillgång till läkemedel och EU:s nya arbetsmiljöstrategi var på agendan
när jämställdhetsministrarna, socialministrarna och arbetsmarknadsministrarna möttes i
Bryssel 9–10 december.
På EU:s transportministermöte kom infrastrukturminister Tomas Eneroth överens med sina
EU-kollegor om ändringar i tågpassagerarförordningen. På mötet kom ministrarna också
överens om ett förslag om att förenkla tillståndsprocesserna för infrastrukturprojekt i det
transeuropeiska transportnätet. Däremot kunde ministrarna inte komma överens om förslaget
om att uppdatera EU:s regler om vägavgifter i det så kallade eurovinjettdirektivet.
När EU:s miljöministrar träffades i december diskuterades EU:s miljö- och klimatpolitik
under den nya valperioden. Diskussionen belyste medlemsstaternas synpunkter om vilka
åtaganden och åtgärder som behövs under den nya valperioden, bland annat den europeiska
gröna given. Vid Europeiska rådets möte den 12 december 2019 gav EU:s stats- och
regeringschefer rådet i uppdrag att fortsätta arbetet för att uppnå ett klimatneutralt EU senast
2050, i överensstämmelse med målen i Parisavtalet.
När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffades för årets sista möte i Ekofinrådet
handlade det bland annat om regelverk för skatt på energi, utveckling av EU:s
kapitalmarknadsunion och kampen mot finansiering av terrorism och penningtvätt

Europeiska kommissionen (KOM)
 Roadmap för Grean Deal och hur Europa ska bli klimatneutralt till 2050
 Den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson är en få kommissionärer som har en kvinna
som högsta tjänsteman i sitt team, även kallat kabinett. Kabinettschefen heter Åsa Webber och
var tidigare ledande på den svenska representationen i Bryssel. Av 27 EU-kommissionärer har
bara fem en kvinna som kabinettschef.





EU kommissionen har presenterat sin EU Air Safety List, en lista med bolag som inte klarar
EU:s säkerhetskrav.
Ursula von der Leyen har presenterat sitt flaggskepp – EU:s strategi för att hantera
klimatförändringarna som som fått namnet den Europeiska gröna given (European green
deal)
Två kuststäder. Den ena undangömd längs Atlantkusten, den andra en hamnstad vid
Adriatiska havet: Galway och Rijeka är 2020 års europeiska kulturhuvudstäder.
På gång: förslag för att skapa ett bättre Europa under 2020. EU arbetar med en massa nya
lagstiftningsförslag som ska underlätta livet i Europa. Läs vidare och upptäck vad som väntar
under 2020.

Parlamentet
 Europaportalen kan nu avslöja vilken svensk EU-parlamentariker som har fått flest
personröster, det är Marit Paulsen, Jonas Sjöstedt och Marita Ulvskog.
 Europaportalen har sammanställt och läst alla inlägg som de 20 svenska EUparlamentarikerna gjort sedan de tillträdde i juli i år. Listan toppas av Evin Incir (S) och Alice
Bah Kuhnke (MP) som gjort flest inlägg – tolv inlägg – och Karin Karlsbro (L) med nio inlägg.
 Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) som bjuder in kommissionens nya ordförande
Ursula von der Leyen till Västerbotten och Norrbotten för att hon själv ska se hur vi som
glesbefolkad arktisk region med stöd av EU:s regionala utvecklingspolitik kan bidra till en
rättvis klimatomställning.
 Parlamentet manar till mindre användning av bekämpningsmedel för att rädda bin.
Emily O’Reilly återvald som Europeisk ombudsman. Europaparlamentet återvalde den
sittande Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly för den kommande mandatperioden. Hon
fick stöd av 320 ledamöter i den slutna omröstningen.
 Tio är med Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna
uppmärksammades i parlamentet.
 Besviket EU-parlament fryser budgetförhandlingar. Parlamentet kräver mer medel till EUbudgeten än vad medlemsländerna visat sig villiga att bidra med.

Övrigt
 EU:s transportministrar överens om tågresenärers rättigheter

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Palo Alto förutspår IT-säkerhetstrender 2020
Sjöfart
 Rederier tar ut stora tillägg på lågsvavel olja i samband med införandet av svaveldirektivet
 Ryska Rosatom kartlägger arktisk containerrutt
 Minskade svavelutsläpp från sjöfart i medelhavet
 Världens sjöfart investerar miljarder dollar till forsknings och utvecklingsfond
 Storbrittanniens val får stor betydelse för sjöfarten
Spårtrafik
 Ukraina planerar dubbelspårig järnväg till EU
 Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till mindre koldioxidutsläpp
Luftfart
 Luftfarten har halverat koldioxidutsläppen sedan 1990
 Lite internationell statistik kring flyget från ICAO. Kommer tas med några tillfällen per år

Väg
 Krav på ADAS (förarstödsytem) i EU 2022
 Nya regler för internationella lastbilstransporter
 Bilfria gator i större städer kommer att bli normen
Bangladesh
Danmark
 Historiskt slut för tåg på färjor i Danmark
 Motorvägar runt Köpenhamn mörkläggs för att spara energi
 Batteritåg ska testas i Danmark
Finland
 Utredningen om Trafiksäkerhetsverkets e-tjänster är klar
Frankrike
 Autonoma baggagetransporter på Toulouse flygplats
Nederländerna
 Stor ökning av internationella passagerare för Nederländernas järnvägsoperatör NS
 Matkahuolto och Kyyti lanserar landsövergripande MaaS-lösning i Finland
Kina
 Kina sätter ambitiösa mål för fordonen till 2025
Storbritannien
 Vätgasdrift för brittiska järnvägen utreds
Tjeckoslovakien


Tjeckiska republiken fördubbla hastigheten på järnvägen

Tyskland


Det här innehåller det Tyska klimatpaketet

Österrike
 100 miljoner euro satsas på expresscykelvägar i Graz

