Presentationer av talare
Erik Bäckman

Erik Bäckman arbetar i ett nytt företag som heter SDATS, Saab digital air traffic
solutions AB. Bolaget är ett samägt bolag mellan LFV och Saab som har till syfte
att både driva samt utveckla fjärrstyrd flygtrafikledning. Bolaget verkar över
hela världen.
Eriks bakgrund är flygledare och började sin resa i Kiruna tidigt 90-tal och har
efter det hunnit med militär flygflottilj F15 i Söderhamn samt områdeskontrollcentral i Sundsvall fram till dess nedläggning 2005. De senaste 16 åren till dags
datum har Erik arbetat i olika ledande befattningar inom LFV samt haft ansvar
vid ett flertal förändringar som skett för flygledare under dessa år.
Fjärrstyrd flygledning är i drift i Sundsvall sedan april 2015 och där har Erik varit
ansvarig samt byggt upp dess verksamhet. En resa som startade 2006 och som

i dagsläget innefattar 4 flygplatser. Två i drift och två som ska driftsättas under
året.
Med snart 30 års erfarenhet kring flygtrafikledning, förändringar samt ledarskap
ingår Erik nu i SDATS och har börjat därmed tagit klivit in i en ny spännande organisation och framtid.
Anders Forslund

Anders Forslund är industriell koordinator för projektet ”Elise-Elektrisk Lufttransport i Sverige”, och VD för företaget Heart Aerospace.
Efter att ha dragit igång Elise-projektet som senior forskare på Chalmers, har
Anders nu gått över till industrin. Hans startup Heart Aerospace gick våren 2019
igenom acceleratorn Y combinator i Silicon Valley. Företaget utvecklar ett 19sätes elektriskt regionalflygplan med en räckvidd på 400 km som ska vara i bruk
2025.
Heart koordinerar det industriella konsortiet i Elise, där också den elektriska
drivlinetillverkaren Abtery, komposittillverkaren Elitkomposit och
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simuleringsföretaget Icarus är partners. Dessutom är Chalmers, KTH, Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet samt RISE
med i ett akademiskt konsortium. SAAB, GKN Aerospace, Swedavia, LFV och
Svenska Flygbranschen sitter i ett advisory board för projektet.
Målet med Elis är att skapa en svensk elflygsindustri, understödd av forskning,
för att utveckla elektriska flygplan anpassade för svenska behov.
Se Youtube https://digital.di.se/artikel/han-vill-se-sitt-elflygplan-i-luften-2025
Jonas Didoff

Jonas Didoff har arbetat som konsult inom IT-branschen sedan 1980 med allt
från programmering (en gång i tiden fanns det ett språk som hette COBOL),
databasdesign och systemdesign till projektledning, verksamhetsutveckling och
chefsroller inom IT-bolag.
Kunderna har huvudsakligen varit globala aktörer inom sin bransch såsom
ASTRA, Ericsson och Volvo Cars och ofta inneburit uppdrag i länder dit resorna
snabbt resulterar i guldkort hos flygbolagen - Indien, Taiwan, Uganda och USA
för att nämna några.
Under åren 2010 – 2017 arbetade Jonas för RISE, till en början med forskningsprojekt inom elfordon och laddinfrastruktur och senare med fokus på
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uppkopplade och autonoma fordon. Hans fokus idag ligger på forsknings- och
utvecklingsprojekt i samverkan mellan industri och akademi och han föredrar
uppdrag som resulterar i mer än en rapport – ”det gäller att visa att det verkligen fungerar”.
Första uppdraget inom flygsidan uppstod i ett möte mellan två eldsjälar – en för
uppkopplade fordon och en annan för flygplatsautomation. Resultatet blev ett
system för att öka säkerheten på flygplatser genom att undvika att markfordon
kommer ut på rullbanan utan tillstånd. Systemet utvecklades och demonstrerades under 2016 på Umeå Airport och har presenterats på både World ITS Congress (Montreal 2017) och World ATM Congress (Madrid 2017).
Jonas arbetar idag på uppdrag för LFV FoI med ett flertal forskningsprojekt
inom flygplatsautomation, fjärrstyrning och el-flyg och kommer att berätta om
både pågående och planerade projekt och vad dessa kan betyda för den del av
befolkningen som bor norr om Sundsvall.
Åsa Elm

Åsa Elm är kommunikationschef på MTR Nordic AB, som länkar samman människor och hållbara samhällen världen över. MTR har stor erfarenhet av spårbunden trafik från design och konstruktion till drift och underhåll. Man är en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.
Med 40 000 medarbetare ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje
dag i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och Kina.
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MTR Nordic svenska verksamhet omfattar Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Express, som
kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg.
Jan Hellåker
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