
  

 

KTH Centrum för Hållbar Luftfart (CSA) 

www.kth.se/sci/centra/hallbarluftfart 

Workshop om Flygbuller 

12 oktober på Zoom, länk: 

https://kth-se.zoom.us/s/61529336098 

(mer info om Zoom finns längst ner i dokumentet) 

Program 

10.00-10.15 Presentation av CSA samt dagens program - Prof. Mats Åbom: KTH-

Föreståndare CSA   

Session på engelska 

10:10-10:50 "The significance of the Sustainable Development Goals in aviation sector_ 

from the airport interdependencies to UAM "- Dr Delia Dimitru, Metropolitan University 

Manchester, keynote  

10:50-11:10  “TREVOL - Flight trajectory analysis for emissions reduction” – Evelyn Otero, 
KTH 

11:10-11:25 KAFFE/BREAKOUT ROOMS Välj rum själv via funktionen Breakout 
rooms eller om det inte fungerar, skriv i chatten vem du vill prata med 

11:25-11:50  ”INFRA - Sociotechnical system, noise and trust” – Pernilla Ulfvengren, KTH  

11:50-12:00   Sammanfattning av morgonens program och diskussion  

 

12.00-13.00   LUNCH/Breakout rooms 

13:00-13:25  ”ULLA - Ljudmätningar vid Arlanda”- Karl Bolin/Anders Johansson, KTH 

13.25-13:50  ”Automated Separation for CDO-enabled arrivals within TMA”- Tatiana 

Polishchuk, Linköpings universitet 

13:50-14:20  ”Automation - aktuella forskningsutmaningar inom flygtrafiktjänsten” Billy 

Josefsson, LFV   

KTH-CSA 

https://kth-se.zoom.us/s/61529336098


14.20-14.40  KAFFE BREAKOUT ROOMS Välj rum själv via funktionen Breakout 

rooms eller om det inte fungerar, skriv i chatten vem du vill prata med 

14:40-15:10 ”OPNOP och ERAS- två projekt i CSA”- Bengt Moberg: Vernamack AB  

Session på engelska 

15.10-15:50 ”Modeling and Development of Low Noise Arrival and Departure 

Procedures” – Prof. R. John Hansman, AeroAstro- Massachusetts Institute of Technology, 

keynote 

15.50-16.00  SUMMERING OCH AVSLUTNING 

Här kommer det finnas tid för eftersnack, stanna kvar eller välj rum själv via funktionen 

Breakout rooms eller om det inte fungerar, skriv i chatten vem du vill prata med. 

Om Zoom  

Zoom är ett program för online-möten. KTH använder sin egen server och all data i mötet 
kommer därför att uppfylla GDPR. Det går att koppla upp till mötet både via Zoom-appen men 
även via en vanlig webbläsare genom att kopiera in länken https://kth-se.zoom.us/s/61529336098 i 
webbläsarens adressfält. Om du inte använt Zoom tidigare kan du titta på denna youtube-länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI, notera att vi inte vill att ni testar er mikrofon 
som de gör i videon. 

Allmän information: 

• Ni kommer att ha mikrofonen avstängd vid start och under presentationerna för att alla 
åhörare ska kunna höra talaren så tydligt som möjligt.  

• Om du har en fråga till föredragshållaren skriv till Zoom-ansvarig (lista, se nedan) i 
chatten antingen frågan eller att du vill ställa en fråga så tas den upp efter att 
presentationen är avslutad. 

• Om du har problem att ansluta till mötet kontakta Zoom-ansvarigför respektive tid i 
tabellen nedan. (Telefon eller via Chatfunktionen på Zoom) 

• I Chat funktionen kan man välja att skicka meddelande till ALLA eller till Zoomansvarig. 

Tider Moderator Zoom-ansvarig Tel Zoom-ansvarig 

10:00-11:25 Mats Åbom Pernilla Ulvengren 08-790 78 41 

11:25-13:00 Karl Bolin Mats Åbom 08-790 79 44 

13:00-14:20 Evelyn Otero Karl Bolin 08 -790 80 17 

14:20-16:00 Mats Åbom Karl Bolin 08 -790 80 17 

 

https://kth-se.zoom.us/s/61529336098
https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI

