
  

 

  

  

KTH Centrum för Hållbar Luftfart (CSA) 

www.kth.se/sci/centra/hallbarluftfart 

Workshop om Flygbuller 

Tisdagen den 19 oktober på KTH, Lindstedtvägen 26, sal 

F2, zoom, länk: https://kth-se.zoom.us/j/67348642382 

(mer info om Zoom finns längst ner i dokumentet) 

Anmälan sker till Karl Bolin på kbolin@kth.se, helst innan 15 oktober för medverkan 

på plats 

 

Program 

10.00-10.15   Presentation av CSA samt dagens program – Pernilla Ulfvengren, KTH-

Föreståndare CSA  

Session med CSA-projekt, på svenska 

10:15-10:25   ”Approach Noise Trials” – Mats Åbom, KTH 

10:25-11:10   ”Flygbuller och sömnstörningar”, Charlotte Eriksson, Karolinska Institutet 

11:10-11:25       Kaffe/Breakout rooms  

11:25-11:50  “Samband mellan ljud och flygkonfiguration vid landningar” Anders 

Johansson, KTH  

11:50-12:00   Sammanfattning av morgonens program och diskussion, Karl Bolin, KTH 

12.00-13.15         Lunch/Breakout rooms 

    Session on environmental impact of air traffic, in English 

13:15-13:25   ”Environmentally Compatible Air Transport System (ECATS)”- Tomas 

Grönstedt, Chalmers 
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13:.25-13:50 ”Evaluating the climate impact of aviation emission scenarios towards the 

Paris agreement including COVID-19 effects”- Tomas Grönstedt, Chalmers 

13:50-14:10   “CorrelatIon- and physics based preDiction of noisE scenaRios (CIDER)”- 

Marily Thoma, Chalmers  

14:10-14:30     Kaffe/Breakout rooms 

14:30-15:00  ”Sustainable Energy Transformations in Aviation (SETA) – a systems 

perspective” – Frauke Urban, KTH,  

15:00-15:30   "Low-carbon scenarios for long-distance travel 2060"- Jonas Åkerman, KTH  

15:30-16:.00   Summering och avslutning- Pernilla Ulfvengren, KTH 

 

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/j/67348642382 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 Karl Bolin Evelyn Otero Sola 08-790 78 41 

11:25-12:00 Karl Bolin Mats Åbom 08-790 79 44 

13:15-14:30 Pernilla Ulfvengren Karl Bolin 08-790 80 17 

14:30-16:00 Evelyn Otero Sola Karl Bolin 08-790 80 17 
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