Fjärranalysdagarna

2015

Copernicus - ett europeiskt
samarbetsprojekt för att samla
in, bearbeta och sprida aktuell
information om miljö och säkerhet till nytta för alla.

INBJUDAN TILL FJÄRRANALYSDAGARNA 2015

Copernicus är ett europeiskt jordobservationsprogram för global miljöövervakning och säkerhet. En aldrig tidigare skådad mängd öppna,
fria data och tjänster kommer att erbjudas från
de satelliter som ingår i programmet. Konferensen Fjärranalysdagarna 2015 är ett tillfälle att
diskutera och pröva hur dessa kan användas
för olika samhällstillämpningar och forskning.

Tidpunkt och upplägg

Syfte

Arrangörer

Fjärranalysdagarna gläntar på dörren till en helt ny verklighet med oanade möjligheter för myndigheter, företag och
forskningsinstitutioner. Särskilt fokus ligger på Copernicus
och hur dess öppna, fria data och tjänster görs tillgängliga
för användning. Konferensen syftar även till att sprida
information om vad som pågår inom det svenska fjärranalysområdet. Den vänder sig till statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar, konsulter, företag och forskare
med intresse för miljöövervakning, naturresursplanering,
byggande och förvaltning som möts för att utbyta information och idéer.

Plats
Stockholm Conference Centre, Norra Latin, i centrala
Stockholm: http://bit.ly/1F87Jgn

Ämnesområden
Föredragningar i plenum varvas med parallella föredrag
i mindre sessioner. Här kommer även erbjudas chans att
prova att använda data och tjänster från Copernicus. Det
finns dessutom möjlighet att presentera sin verksamhet i
en poster-utställning i anslutning till seminariet.
Ämnen som behandlas under fjärranalysdagarna är bland
andra:
• Copernicus olika tjänsteområden:
Klimat, Landmiljö, Marin, Atmosfär, Krisberedskap och
Säkerhet
• Öppna data och dataspridning
• Workshops om användning av data från Copernicus
programmets satelliter (Sentinel 1, 2 och 3)

Fjärranalysdagarna kommer att äga rum från kl.10.00
onsdagen den 21 oktober till kl. 16.30 torsdagen den 22
oktober. En gemensam middag arrangeras under kvällen
den 21 oktober. Arrangemanget är kostnadsfritt men deltagarna svarar själva för logi och resa. Program för Fjärranalysdagarna 2015 distribueras i början av september. Samma
information finnas då på Rymdstyrelsens webbplats:
www.rymdstyrelsen.se

Fjärranalysdagarna 2015 arrangeras gemensamt av Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Lantmäteriet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, SCB, Skogsstyrelsen, SLU och
SMHI.

Anmälan
Anmälan till seminariet görs via länken: http://bit.
ly/1Ge1Thn
Antalet deltagare är begränsat så principen först till kvarn
gäller. Sista dag för anmälan är den 18 september 2015.

Kontakt
För frågor angående Fjärranalysdagarna, kontakta:
Karin Holmquist, tel. 08-40 90 77 95
karin.holmquist@snsb.se

