1. Regering och Riksdag
Kommittédirektiv/Ds/SOU/Rapporter/Utredningar/Uppdrag
 Rapporter: Bristande underlag för långsiktig planering och politiska beslut, rapport från Riksrevisionen
b) Riksrevisionens rapport om landsortsprogrammet 2014 - 2020 c) Så förstärks förmågan att bekämpa
bränder från luften, rapport från MSB
 SOU: a) Skogsbränderna 2018 b) Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande
 Uppdrag: Uppdrag till Trafikverket att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den
statliga järnvägen
Lagrådsremisser, propositioner, förordningar, remisser, skrivelser och regeringsbeslut
 Lagrådsremisser: Samlad struktur för tillhandahållande av statlig lokal service

2. Omvärld – Nationellt
I debatten - övrigt
 Sverige de interkontinentala tågförbindelsernas U-land, Järnvägsnyheter. Se
 Ministern orolig, Järnvägssatsningar bromsas saknas personal, Järnvägsnyheter.se
 Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland, Järnverksnyheter.se
 Förbjud fossila drivmedel inte bilmotorer, SvD
 Intervju med Ygeman Sverige ska flytta fram positionerna inom AI, Computer Sweden
 Det är medborgarna inte marknaden som är myndigheternas uppdragsgivare, DN replik:
Kommunikatörer är inte folkets fiende, Dagens Samhälle
 När en tillräckligt stor grupp anpassar hastigheten så tar andra trafikanter efter, Sydsvenskan
Från forskningen
 Autonoma fordon kan göra storstäder renare och trafiken säkrare
 Så ska våra städer anpassas till självgående fordon, DN artikel kring studie från RISE
 Studie av fyra koncept kring självkörande bilar, människor är positiva och öppensinnade
 Forskningscentret AI information of Sweden invigt i Göteborg
 Ny avhandling om Sverigeförhandlingen ”Justifiyng Mega Projects”
 Smörjning av rälsen ska minska slitaget på malmbanan
 Effekt av dammbindningsmedel för grusvägar
 Bullerskydd med hastighetsdämpande effekter
 HUGO hållbar och självkörande paket lämnare för sista milen leveranser
 Åtta diagram som visar hur en aggressiv järnvägsutbyggnad skulle kunna minska utsläppen enligt IEA
 Kontroll av översvämningar blir ett måste runt Östersjön
 Det lönar sig att göra biogas av livsmedelsavfall
 Platschefen avgörande för säkerheten på byggarbetsplatser
 Fordonsutsläpp och luftbehov för ventilation i vägtunnlar
 World transit research nyhetsbrev februari
 Säkerhetskultur som ett regleringsverktyg inom transport
 Självkörande fordon som laddar varandra – Peloton
 1, 2 miljoner till forskning om kränkningar inom sjöfarten
 Bränsleceller för sjöfarten ett potentiellt alternativ
Systemnivån





Automatiserat beslutsfattande saknar lagar och regler
Guide kring framtidens bränsle
Sverige överväger att förbjuda Huawei, risker med kinesiskt 5G teknik
Rapport; Så mycket el och biobränsle krävs för fossilfrihet

















Nationell överenskommelse ska ge fler jobb inom byggsektorn
Offentlig sektor ska bli storköpare av elfordon, överenskommelse om direktiv i EU
Transportstatistiken från Trafikanalys ska bli lättare att använda
Dystert när utvärderingen av miljömålen är klar
Ny version av handbok i informationspåverkan från MSB
Politikens kontroll över medierna ökar
Så placerar sig Sverige bland mest cybersäkra länder
Lantmäteriet kommer snart ha alla detaljplaner digitalt på nätet
Rapport: Allt fler väljer kollektivtrafiken
Statens säger nej till ramavtal för molntjänster, ”ingen lever upp till kraven”
Hur förutses konsekvenser av politiska beslut
Stockholms läns folkmängd ökade med 36 000 under 2018
Svårt för byggföretag att hitta rätt kompetens
96 % av utexaminerade från YH har jobb inom ett år
Sverige värd för global ministerkonferens om trafiksäkerhet 2020

Sjöfart
 Hamnkonflikten är igång strejk i landets hamnar
 Mer än var femte av "dagens" sjömän behövs inte 2040
 Sjötransporter kan bli mer energieffektiva med hjälp av AIS data
 Elbussar kan ge klimatvänligare flyg och sjöfart
 Sjöfartsverket har en viktig roll
 Stor personalbrist inom sjöfarten
Spårtrafik
 Lanserar nytt övervakningssystem för järnvägen
 Ny app visar tågens position i realtid
 Dags att tycka till om nya EU regler om underhåll av järnvägsfordon
 Matematiker tar fram algoritmer för järnvägen för att underlätta underhåll
 Tågoperatörerna saknar respons från Trafikverket om ERTMS
Väg







Platooning ”To be or not”
vägmärken och vägmarkeringar så bra syns de, rapport från VTI
Ökad lastbilstrafik orsakade utsläppsökning
Intelligenta och digitala registreringsskyltar – inte något för framtiden enligt en utredning av
Transportstyrelsen
Minskad försäljning av biodrivmedel under 2018
Volvo har levererat sin första eldrivna lastbilar

3. EU
Ministerrådet
 Ministerdebatt om EU:s ramprogram för forskning och innovation. EU-ländernas forskningsministrar
träffades 19 februari inom ramen för EU:s ministerråd för konkurrenskraft. De diskuterade det
särskilda programmet för hur Horisont Europa ska genomföras.
 Rättsstatens principer och EU:s budget på ministermöte. EU-minister Hans Dahlgren träffade 19
februari sina kollegor från EU-länderna för att diskutera rättsstatens ställning i Ungern och Polen samt
EU:s långtidsbudget. De förberedde också Europeiska rådets möte i mars.
 EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor träffades i Bryssel 18 februari. De fattade
beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens. De diskuterade också EU:s klimatstrategi och
lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor om konkurrenskraft, industri och näringsliv.
EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes inom ramen för Ekofin-rådet 12 februari. På mötet

fattade ministrarna beslut om finansiell tillsyn och EU:s budget. De diskuterade också beslutsregler på
skatteområdet.
EU kommissionen (KOM)
 Svensk kritik mot EU:s klimatplan till 2050. Inte tillräckligt kraftfull för att nå 1,5-gradsmålet – men
också kritiserad för att bestå av glädjekalkyler. Det är en del av kritiken mot EU-kommissionens plan
för hur unionen ska enas om ett utsläppsmål för år 2050.
 En preliminär överenskommelse har beslutats om att införa de första CO2-utsläppskraven på den
tyngre trafiken. Därmed är EU den sista större ekonomin som inför en press på att lastbilstillverkare
ska minska sina växthusgasavtryck. Den första åtgärden är att minska utsläppen i nya fordon med 15
procent mellan år 2019 och 2025
 EU-kommissionen publicerar landrapporter där man bedömer den övergripande ekonomiska och
sociala utvecklingen i varje EU-land. För vissa länder innehåller landrapporten också en fördjupad
granskning. Rapporterna utgör tillsammans vinterpaketet. Rapporterna täcker alla områden av
makroekonomisk och social betydelse och går igenom landets statsfinansiella situation. De innehåller
också en bedömning av hur väl länderna har lyckats med att åtgärda de problem som kartlagts i
föregående års EU-rekommendationer.
 Sju EU-länder sågas i en gemensam granskning från flera revisionsmyndigheter som gått igenom
ländernas insatser för att genomföra det 20 år gamla luftkvalitetsdirektivet. På svensk nivå behövs
snabba insatser för att inte hamna i en liknande situation.
 EU:s olika databaser ska kunna tala med varandra. Förhoppningen är att poliser och gränsvakter ska få
lättare att ta fast brottslingar och terrorister.
 Beredskap inför brexit: Europeiska kommissionen antar beredskapsåtgärder för järnvägssäkerhet och
järnvägsförbindelser vid ett avtalslöst brexit.
 Europeiska kommissionen har godkänt den 6e rapporten om utvecklingen av järnvägsmarknaden, Rail
Market Monitoring Report (RMMS). Rapporten ger en översikt över de viktigaste utvecklingen inom
den europeiska järnvägssektorn.
 Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp
Europeiska parlamentet
 Frågan om hur mycket av det gemensamma jordbruksstöden ska gå till miljö- och klimatåtgärder börjar
bli het i förhandlingarna på EU-nivå.
 Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om Europeiska kommissionens
förslag om att reformera direktivet om rena fordon. Det ingår i Clean Mobility Package, som syftar till
att bidra till att påskynda övergången till låg- och nollutsläppsfordon.
 Strängare EU-lagstiftning ska förebygga hemmagjorda bomber. Det kommer att bli svårare att hitta
ingredienser för tillverkandet av hemmagjorda sprängmedel under nya regler som är på gång i
Europaparlamentet.
 Parlamentsledamöterna uppmanar EU att leda vägen till netto-noll utsläpp senast 2050. Nettonollstrategin för 2050 innebär en snabbare utsläppsreduktion före 2030
 Parlamentet välkomnar fokus på självkörande bilar

Övrigt
 Biobränslesnaran föreslås dras åt
 Sedan i oktober 2018 arbetar Nataša Bošković och Victoria Frelén med att få fler svenskar att välja en
karriär i EU:s institutioner. Sverige har snart varit EU-medlem i 25 år. Trots det så tänker de flesta
svenskar inte på EU:s institutioner som potentiella arbetsplatser.
 Eu inför ny lagstiftning för säkerhetsutrustning I bilar
 Insamlingen av koloxidutsläpp från sjöfarten harmoniseras
 Europeiska unionsrådet har enats om en ståndpunkt för tydligare rättvisare och mer tillämpbara regler
för lastbilsförare




Flyget måste göra mer för att åtgärda miljö och hälsoproblem, rapport
Rapport; Låga transportkostnader bidrar till trängsel på turistorter

4. Omvärld – Internationellt
Systemnivån
 Varför AI kan komma att behandla dig orättvist – och varför det är svårt att åtgärda
 Bara 12 år kvar, Vägen mot en hållbar värld, World Economic Forum
 Danmark lanserar sex nya sektoriella cyber och kommunikationsstrategier
 Blockkedjor visar prova på att vara värdefulla inom hela logistiksektorn
 Framtidens mobilitet rapport framtida trender, utmaningar och möjligheter för det engelska
transportsystemet
Sjöfart
 IMO analyserar konsekvenser av transporter i Arktis
 IMO förbereder globala gränser för svavelutsläpp till 2020
Spårtrafik
 Världens första eldrivna "spårlösa" tåg har invigts I Kina
 Test av autonom spårväg på Moskvas gator startar
 EU föreslår bussbatteristandard
 Järnvägsföretagen kan spara energi genom insamling av mätdata
 Eurotunnel inför automatisk ansiktsinkänningsteknik
 Tågtunnel under alperna skapar politisk strid
Luftfart
 När den cirkulära ekonomin möter flygindustrin
 Möjligt att beskatta inrikesflygets bränsle
Väg







Suddiga utsikter för självkörande bilar
Studie: Hur påverkar utvecklingen av e-handel den amerikanska lastbilsbranschen
Teknik i bilar vitalt för att motverka alltmer ökade hastigheter i Europa
Framtidens däck justerar https://maritimedanmark.dk/?Id=40321sig själv efter väder och väg
Förändringar inom åkeribranschen bara accelererar
Man kan designa cykelvänliga städer som tar hänsyn till mångfald

Danmark



Danska rederier söker inspiration från unga, tillsammans med Copenhagen Business School
Det blå Danmark star för 25 % av exporten

Frankrike
 En billigare och grönare framtid för Frankrikes höghastighetståg.
Nederländerna
 Nederländerna höjer turtätheten för passagerartåg
Island
 Island sätter in elfärjor på krävande rutter
Norge
 Alla norska bilfärjor skall vara el drivna till 2025
Ryssland
 Bildelning ökar kraftigt i Moskva
 45 miljarder dollar investeras i ny höghastighetsjärnväg

Storbritannien
 Installation av laddstolpar har blivit enklare och enklare genom minskad byråkrati
 Förslag på uppdaterade regler för testning av automatiserade bilar i England
Tyskland



Det tyska myndighetsgodkännandet av Fehmarn Bält tunneln är underskrivet
DB lanserar digitalt forskningståg

USA
 Kan Kaliforniens utbyggnad av höghastighetsjärnväg bidra till att lösa krisen med dyra bostäder så som
den gjort i Japan?

