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Denna rapport redovisar aktiviteter och ekonomiskt utfall för 2011. 

 

1 Inledning 

Environment Climate Data Sweden (ECDS) inrättas gemensamt av Vetenskapsrådet (VR) och 

SMHI. Syftet med denna serviceorganisation är att förbättra tillgången till data för svenska 

klimat- och miljöforskare. ECDS ska underlätta för forskare att få tillgång till befintliga data inom 

och utom landet samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen. 

Vetenskapsrådet finansierar ECDS med minst 4,5 miljoner kronor per år under perioden 2009-13. 

SMHIs insats är minst 1,7 miljoner kronor per år.  

ECDS är ett kunskapscentrum för nationell och internationell dataförekomst och fungerar som en 

länk mellan dataägare och dataanvändare. Verksamheten fokuserar på insamling och spridning av 

information om data, samt bevarande, dokumentation och tillgängliggörande av data. ECDS är ett 

kompetenscentrum för datahantering, med information om standarder och verktyg för 

tillgängliggörande av data. 

ECDS datatjänst har ett användargränssnitt via en web-portal. Kommunikation med andra 

dataportaler ska framöver kunna ske med automatik, d v s metadata ska kunna ”skördas” på 

systemnivå av andra dataportaler. ECDS ska på samma sätt kunna ”skörda” metadata från externa 

system. Standardiserade metadatakataloger är en förutsättning för att detta ska kunna ske och 

ECDS följer de ISO-standarder som gäller för geografiska data. 

 

 

2 Sammanfattning 

Verksamheten startade i maj 2009. Perioden fram till och med 2010 har varit en uppbyggnadsfas, 

med tillsättning av personal och styrelse samt organisation och planläggning av verksamheten. 

Kunskap har byggts upp runt nationella och internationella klimat- och miljödatabaser samt 

standarder för datautbyte och IT-verktyg. Utvecklingen av ECDS Dataportal inleddes. 

Under 2011 har ECDS Dataportal tagits i drift, de första datamängderna har publicerats och 

supportfunktionen har etablerats i samverkan med de första användarna. Den utåtriktade 

verksamheten som syftar till marknadsföring och datainsamling har inletts.  
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3  Verksamheten 2011 

ECDS verksamhet beskrivs i verksamhetsplanen som tillsammans med budgeten fastställs av 

styrelsen i november varje år, se bilaga 1.  

I bilaga 2 redovisas aktuell status för Verksamhetsplanens olika aktiviteter i december 2011. 

Organisatoriskt har ECDS en utåtriktad verksamhetsdel och en teknisk del som är inriktad på IT-

utveckling. Figur 1 nedan visar en schematisk och symbolisk bild över ECDS infrastruktur.  

Under 2011 har insatserna fokuserats på att: 

1) Verksamhet 

a) Vidareutveckla samverkan med användare, framför allt ECDS referensgrupp, bilaga 3. 

b) Informera och marknadsföra ECDS vid möten, workshops och konferenser nationellt och 

internationellt, bilaga 4. 

c) Utveckla ECDS kommunikation med användare 

d) Utveckla ECDS hemsida, www.ecds.se  

e) Samla in användarkrav för den fortsatta utvecklingen av dataportalen 

f) Lansera ECDS i pressen 

 

2) Tekniskt stöd 

a) Driftsätta ECDS Dataportal 2.0 i juni 

b) Utveckla dataportalen och metadataprofilen för att åstadkomma INSPIRE-anpassning 

c) Utveckla supportfunktionen till användare, ECDS Help-desk 

d) Möjliggöra datalagring på Swestore 

 

 

Figur 1. ECDS infrastruktur schematiskt och symboliskt. 

http://www.ecds.se/
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På SMHI sorterar verksamheten inom ECDS under SMHIs avdelning för Basverksamhet. ECDS 

har en egen budget med ett eget kostnadsställe där alla transaktioner bokförs. ECDS är däremot 

ingen egen enhet i SMHIs linjeorganisation. Föreståndaren hör organisatoriskt hemma på 

Basverksamhetens marknadsenhet och systemförvaltaren tillhör en enhet med 

verksamhetskunniga projektledare. Övriga resurser inom ECDS hör hemma i olika delar av 

organisationen som IT-avdelningen och Forskningsavdelningen. Deras tid köps in via 

internhandel. Detta förfarande ger en ökad flexibilitet i att anpassa bemanningen efter de 

kompetensbehov som efterhand finns för ECDS. 

Arbetet med den tekniska plattformen och teknikstödet som ECDS bygger upp, är samlat i ett 

förvaltningsobjekt. Förvaltningsobjekt är den modell som SMHI använder för drift och 

förvaltning av alla större IT-system.  

IT-utvecklingen har pågått från start 2009. En första enkel version av systemlösning, ECDS 

Dataportal 1.0 togs tidigt i drift men användes mycket sparsamt. I juni 2011 togs ECDS 

Dataportal 2.0 i operativ drift.   

SMHI ansvarade för den svenska IPY-dataportalen. Metadata från denna portal har under 2011 

förts över till ECDS dataportal, vilket innebär att svenska IPY-data nu kan sökas via ECDS 

dataportal. IPYs tidigare dataportal är under avveckling. 

ECDS förste föreståndare, Håkan Grudd, tillträdde 2010-01-01 med 75 % tjänstgöring på SMHI 

för ECDS och 25 % som forskare på Stockholms Universitet. Under hösten 2010 blev det klart att 

Håkan skulle lämna ECDS från årsskiftet 2010/2011, för en ny tjänst som forskare på Stockholms 

Universitet. Rekrytering av en ny föreståndare påbörjades under hösten och från 2011-01-01 är 

Thomas Klein föreståndare för ECDS. Thomas arbetar 75 % för ECDS och 25 % med andra 

arbetsuppgifter på SMHI. 

 

3.1 Kompetens 

Under perioden 2009-2011 har gruppen som ska arbeta inom ECDS formats successivt. Tre 

personer har rekryterats externt till SMHI specifikt för detta arbete och övriga medarbetare är 

befintliga interna resurser på SMHI med olika kompetenser. Gruppen bestod vid slutet av 2011 av 

9 medarbetare som arbetar 10-100 % inom följande roller: 

 Föreståndare 

 Marknadsförare, datainsamling 

 Help-desk 

 Kommunikation 

 Systemförvaltare, koordinator 

 Teknisk systemförvaltare 

 IT-arkitekt, datamodellerare 

 Systemutvecklare 

 Expert på ISOs standarder och INSPIRE-direktivet 
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3.2 Referensgrupp 

ECDS referensgrupp består av både dataanvändare och dataleverantörer. Deras roll är att påverka: 

 Metadataprofilen 

 Kravspecifikationen 

 Design av användargränssnitt 

samt att: 

 Vara ambassadörer för ECDS 

 Bidra till datainsamlingen 

Referensgruppens medlemmar värvades under våren 2010 och har successivt utökats. Nu har den 

20 aktiva medlemmar, se bilaga 3.  

 

3.3 Samverkan med NSC 

Samverkan med NSC (Nationellt Superdator Centrum i Linköping) har fortsatt med regelbundna 

möten och praktiskt utvecklingsarbete.  

Resultatet av samverkan med NSC är att ECDS användare kan lagra data på Swestore samt att 

följande dokument är framtagna som grund för datalagringsverksamheten: 

 Samverkansavtal för ECDS som en del SMHIs samverkansavtal med NSC 

 Letter of Intent för ECDS och Swestore, en grund för definition av ECDS roll inom 

Swestore 

 ECDS Datalagringspolicy 

 

3.4 Vetenskapligt rådgivande kommitté  

Enligt överenskommelsen mellan SMHI och VR ska en vetenskapligt rådgivande kommitté knytas 

till ECDS. "Kommittén skall ha en bred ämnesmässig, nationell och internationell 

sammansättning. I kommittén skall ingå ledamöter från internationella samarbetsorgan samt 

forskare med kunskap inom flera aspekter på databehov inom klimat- och miljöforskning.  

Huvuduppdrag för den vetenskapliga kommittén är följande: 

 Ge råd om hur ECDS ska bidra till svensk miljö- och klimatforskning av högsta standard 

 Utvärdera initiativets arbete och framgång mot målen att förbättra tillgänglighet och 

delning av data för forskning inom miljö och klimat och ge råd i frågor om strategier och 

prioritering 

 Rekommendera ytterligare insatser, inklusive eventuella komplementära aktiviteter 

(projekt, program), för att förbättra fullständig och öppen delning av data och information 

inom miljö- och klimatområdet 

 Säkerställa kompatibilitet och integration mellan ECDS och relevanta europeiska och 

internationella initiativ inom miljö- och klimatområdet såsom SEIS, INSPIRE, COST, 

GEOSS, ICSU 

 Utvärdera spektrum, balans och kvalitet för vetenskapligt innehåll som tillgängliggörs 

genom initiativet och ge råd i övergripande vetenskapliga frågor relaterade till miljö och 

klimat 



 

6 

 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående kriterier tillsattes under 2011 följande vetenskapligt rådgivande 

kommitté för ECDS: 

 

 Deliang Chen, Göteborgs universitet, fram till 2012 verkställande direktör på 

internationella forskningsråd ICSU  

 Manuela Soares, DGRTD (Direktorat forskning på europeiska Kommissionen), även 

europeiskt vice-ordförande för det internationella initiativet GEO (Gruppen för 

jordobservation) 

 Ipek Erzi, Tubitak (Turkiska rådet för forskning och teknik), Vice-ordförande för COSTs 

domänkommitté ESSEM 

 André Jol, Europeiska miljöbyrån EEA, Chef för gruppen för anpassning och sårbarhet 

Ett första möte organiserades under 2011 och genomförs 2012-02-08 – 09 parallellt med ett av 

ECDS styrelses ordinarie möten. 

 

3.5 Utåtriktad verksamhet 

Den utåtriktade verksamheten inleddes 2010 genom deltagande i nationella och internationella 

konferenser och workshops, samt etablering av referensgruppen.  

Under 2011 har ECDS utåtriktade verksamhet successiv trappats upp. En lista med utvalda 

nationella och internationella seminarier och konferenser med medverkan från ECDS ges i bilaga 

4. Efter det att ECDS dataportal 2.0 driftsattes (sommaren 2011), inleddes också den riktade 

marknadsföringen av ECDS dataportal och tjänster. Medlemmarna i ECDS referensgrupp bidrar 

till detta arbete genom att vara ambassadörer för ECDS inom sina egna nätverk.  

Under året har ECDS också börjat med att aktivt kontakta forskare som kan tänkas bidra med 

intressanta data till ECDS dataportal. Ett femtiotal forskare har kontaktats, främst via befintligt 

nätverk och genom sökning på universitet och högskolor. Erfarenheterna från detta arbete kommer 

att vara viktiga för den mer strukturerade uppsökande verksamheten som kommer att genomföras 

under 2012.  

Överlag har responsen på ECDS arbete varit mycket positiv. Både forskare som har hört av sig till 

ECDS och forskare som kontaktades av ECDS, har visat intresse och förståelse för arbetet med att 

dokumentera och dela forskningsdata inom miljö- och klimatområdet.  

 

3.6 Kommunikation 

ECDS kommunikation med omvärlden 2011 har genomförts på olika sätt: 

 Samverkan, se avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 

 Support till användare, se avsnitt 4.4 

 Möten och seminarier, se avsnitt 3.5 

 Hemsidan, detta avsnitt 

 Övriga marknadsföringsaktiviteter, detta avsnitt 
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Förutom den utåtriktade verksamheten, samverkan och support, har kommunikationsaktiviteterna 

under året huvudsakligen inneburit att bygga upp hemsidan ecds.se samt att ta fram grundmaterial 

för att marknadsföra ECDS.  

ECDS hemsida vägleder dataportalens användare samt ger stöd i datahanteringsfrågor. Där finns 

också kontaktpersoner, länksamlingar och beskrivning av ECDS verksamhet. Förstasidan har ett 

nyhetsflöde för att ge ett levande intryck. Där flaggas viktiga händelser och nya datamängder upp. 

Hemsidan är uppbyggd efter SMHIs koncept för projektplatser, där gällande riktlinjer för webb 

finns omhändertagna. ECDS referensgrupp har påverkat utformningen av hemsidan. I juni fanns 

en första fungerande version i drift. Besöksstatistik finns i avsnitt 7.  

För att stärka etablerandet av ECDS togs en grafisk profil fram innehållande logotyp och andra 

grafiska designelement. En informationsbas för kommunikationen arbetades fram. Den innehåller 

informationsblad, powerpointpresentationer för olika ändamål och en postermall. 

I september inleddes lanseringen av ECDS inom SMHI med en nyhetsartikel på intranätet och 

seminarier. Den första övergripande externa lanseringen av ECDS gjordes i december i form av 

pressutskick till media och informationsansvariga vid utvalda universitet och myndigheter, se 

tabell 1 nedan. 

En kommunikationsplan som håller ihop detta arbete har tagits fram, se bilaga 5. Aktiviteterna 

under hösten och planeringen för 2012 fokuseras huvudsakligen på att få in mer data i portalen. 

ECDS har ambitionen att samverka kring kommunikation med svenska LifeWatch och 

Vetenskapsrådet. 

 

Tabell 1. Resultat av pressutskick den 7:e december 

Utskick till nyhets- och fackpress samt 20-talet informationsavdelningar vid universitet 

och myndigheter resulterade i följande artiklar. 

Nyhetsförmedlare och artiklar Effekter 

smhi.se: http://www.smhi.se/omsmhi/press/Pressmeddelanden/nu-

sakras-svensk-miljo-och-klimatforskning-1.19085 

Antal besök: 529 

SMHIs nyhetsblad Medvind, notis  

SMHIs Twitter Retweetat av 11, bland 

andra Miljöbloggen med 

800 följare 

ReCykling: 

http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/tjanst-for-okad-

atkomlighet-av-klimatdata/ 

 

Klimatsmart: http://klimatsmart.se/?page=news&id=14116  

Newdesk:  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/smhi_-

_sveriges_meteorologiska_och_hydrologiska_institut/pressrelease/vi

ew/nu-saekras-svensk-miljoe-och-klimatforskning-713047 

 

Miljörapporten:  

http://www.bwz.se/miljorapporten/b.aspx?l=A17D935F-4378-4D43-

B09F-D2B604F6FDC9&r=63223&rcrc=98287FB6 

 

Svenska lifewatch:  

http://www.slu.se/lifewatch  

Artdatabankens intranät 

 

http://www.smhi.se/omsmhi/press/Pressmeddelanden/nu-sakras-svensk-miljo-och-klimatforskning-1.19085
http://www.smhi.se/omsmhi/press/Pressmeddelanden/nu-sakras-svensk-miljo-och-klimatforskning-1.19085
http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/tjanst-for-okad-atkomlighet-av-klimatdata/
http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/tjanst-for-okad-atkomlighet-av-klimatdata/
http://klimatsmart.se/?page=news&id=14116
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/smhi_-_sveriges_meteorologiska_och_hydrologiska_institut/pressrelease/view/nu-saekras-svensk-miljoe-och-klimatforskning-713047
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/smhi_-_sveriges_meteorologiska_och_hydrologiska_institut/pressrelease/view/nu-saekras-svensk-miljoe-och-klimatforskning-713047
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/smhi_-_sveriges_meteorologiska_och_hydrologiska_institut/pressrelease/view/nu-saekras-svensk-miljoe-och-klimatforskning-713047
http://www.bwz.se/miljorapporten/b.aspx?l=A17D935F-4378-4D43-B09F-D2B604F6FDC9&r=63223&rcrc=98287FB6
http://www.bwz.se/miljorapporten/b.aspx?l=A17D935F-4378-4D43-B09F-D2B604F6FDC9&r=63223&rcrc=98287FB6
http://www.slu.se/lifewatch
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3.7 Metadataprofil 

Nyckeln till framgång för dataportaler som syftar till att utbyta data är standardisering av 

metadata och datakommunikation. SMHI har rekommenderat att ECDS väljer ISOs standarder 

och att metadataprofilen ska uppfylla INSPIRE-direktivets krav. I det konkreta arbetet har vi 

utgått från ISO19115 Core samt tagit hänsyn till IPYs metadataprofil och den Svenska nationella 

geodataprofilen som används i Geodataportalen (www.geodata.se). 

Forskningsdata omfattas egentligen inte av INSPIRE-direktivet, men eftersom forskare är 

intresserade av myndigheters data och dessa kommer att tillgängliggöras enligt INSPIREs 

metadataprofil, ökar möjligheterna till datautbyte när även ECDSs metadata följer INSPIREs 

riktlinjer. ECDS avser att utvidga metadataprofilen så att de forskare som vill publicera data både 

inom ECDS och inom Geodatasamverkan, skall kunna använda en och samma metadataprofil och 

på så sätt undvika dubbelarbete. 

Grunden är lagd för båda dessa metadataprofiler men vi arbetar mot ett rörligt mål. ISOs 

standarder utvecklas. INSPIRE-direktivet är under införande, vilket innebär att 

genomförandebestämmelser och dataspecifikationer utformas parallellt med vårt arbete. ECDS 

metadataprofil kommer därför att vara ett levande dokument. 

Under 2010 dokumenterades den första versionen av ECDS metadataprofil. Den realiserades i 

ECDS Dataportal 2.0 under 2011 och syns tydligt i användargränssnittet för inmatning av 

metadata. 
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4 Teknisk utveckling 2011 

Fokus för den tekniska utvecklingen under 2010-11 har varit ECDS Dataportal nivå 2, en 

avancerad dataportal där metadata kan publiceras och sökas. Dataleverantörer kan även erbjudas 

datalagring på Swestore. 

ECDS dataportal 2.0 togs i drift i juni. ECDS använder open source-programvaran GeoNetworks, 

som bas för den tekniska plattformen. GeoNetworks användargränssnitt har förenklats och 

vidareutvecklats för att passa ECDS-användares behov. 

Aktuella versioner av den tekniska visionen, kravspecifikationen och projektplanen finns 

tillgängliga på ECDS projektplats (www.projectplace.se). 

 

4.1 Användarcentrerad utveckling 

Inför utvecklingen av ECDS Dataportal 2.0 togs en kravspecifikation fram. Grunden till denna är 

de krav som formulerades i överenskommelsen mellan SMHI och VR (Nivå 1-4) samt vad vi inom 

ECDS arbetsgrupp bedömde att ECDS behöver.  

Utvecklingen av dataportalen genomfördes därefter i dialog med användarna inom ECDS 

referensgrupp. De fick successivt granska täta utgåvor av programvaran och ge synpunkter som 

styrde den fortsatta utvecklingen. De första utgåvorna presenterade ECDS personal genom att 

besöka användarna och på plats ta in synpunkter. Efter fyra testutgåvor ansågs dataportalen vara 

redo för driftsättning, bara någon månad senare än vad som planerats från början.  I efterhand 

bedömer vi detta som väl investerad tid. Referensgruppens engagemang var mycket viktigt för att 

åstadkomma en bra dataportal. 

 

4.2 Dataportalens funktion 

Portalens grundfunktioner innebär att en användare med intressanta datamängder skall kunna 

publicera metadata på dataportalen samt att klimat- och miljöforskare skall kunna söka efter 

datamängder inom sitt intresseområde. 

För att kunna publicera sina metadata krävs att forskaren är autentiserad (har ett användarnamn 

med lösenord). När en forskare har skrivit in metadatadata för en datamängd lämnas den till 

granskning (review). Denna granskning görs inom ECDS Help-desk (avsnitt 4.4). Det är först 

efter en godkänd granskning som metadata blir publikt och sökbart. 

En datamängd kan sökas ut på fyra olika sätt och dessa sätt kan kombineras till mer detaljerad 

sökprofil. Sökbegreppen är: 

- Fritextsökning 

- VAD (sökning efter angivet ”GCMD Science keyword”) 

- NÄR 

- VAR 

Användaren får upp en träfflista som kortfattat beskriver de datamängder som uppfyller 

sökkriterium. För varje datamängd kan fullständiga metadata erhållas med en enkel 

knapptryckning. Ett av metadataelementen är en länk (URL) till en plats där datamängden är 

lagrad. Användaren kan där få tillgång till data. ECDS rekommenderar att data är fritt tillgängliga 

enligt licensen Creative Commons Attribution. Genom detta ges andra forskare möjligheten att 

använda data med källciteringen som enda villkoret. Villkoret ”källciteringen” (attribution) är 

http://www.projectplace.se/


 

10 

 

viktig både ur ett kvalitetsperspektiv och som ett incitament för att motivera forskare att dela sina 

data.  

 

4.3 Datalagring på Swestore 

ECDS har reserverat lagringsutrymme på Swestore (som är en nationell resurs finansierad av 

Vetenskapsrådet via SNIC). Inom utvecklingsprojektet tas funktionalitet fram för upp- och 

nedladdning av data via ECDS dataportal. Denna funktionalitet är tillgänglig för manuell lagring 

av data 2011 och kommer att utvecklas vidare under 2012, vilket är tidigare än utlovat i den 

ursprungliga ansökan till Vetenskapsrådet. 

Lagringsutrymmet är primärt avsett för ”forskare med små behov och begränsade resurser för 

datalagring” men kan även utnyttjas för äldre datamängder, som inte längre har en naturlig 

hemvist på något universitet eller forskningsinstitution. 

ECDS har under året fått en utökad roll inom Swestore. ECDS ska framöver administrera 

ansökningar om lagringsutrymme på Swestore från alla forskare inom klimat- och miljöområdet. 

Omfattningen på denna arbetsinsats är idag okänd. 

 

4.4 Help-desk 

Utöver dataportalens funktionalitet erbjuder ECDS även support till användare. Denna funktion 

kallas ECDS Help-desk. Kunniga personer inom ECDS ger stöd till forskare i frågor som rör 

datahantering, speciellt sökning och publikation av data, men även datakommunikation och 

datalagring. Redan innan ECDS dataportal var operationell har ECDS Help-desk kontaktats av en 

rad forskare.  

En nyhet 2011 har varit ett nyintroducerat krav på upprättandet av en datapubliceringsplan i VRs 

och Formas utlysningar under våren. Projekt som förväntas generera miljö- och klimatdata 

uppmanades även att kontakta ECDS i denna fråga. Det resulterade i att cirka 30 forskare 

kontaktade ECDS Help-desk.  

ECDS har tagit fram en mall som underlättar forskarnas arbete med att upprätta en 

datapubliceringsplan. Mallen bygger på ECDS metadataprofil och gör det möjlig för forskare att 

redan från början beskriva sina förväntade databidrag på ett enkelt och översiktligt sätt. Detta 

arbete har forskarna sedan nytta av när de färdiga dataseten ska rapporteras i ECDS dataportal 

efter projektets slut. Mallen finns tillgänglig på ECDS hemsida.  
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5 Ekonomisk redovisning 

5.1 Bokslut 2011 

ECDSs ekonomiska bokslut redovisas i tabell 2. Den speglar fördelningen mellan lönekostnader 

och expenser samt fördelningen mellan verksamhet och teknikutveckling.  

 

Tabell 2.  Fördelning av ECDS kostnader 2011.  

     

Utfall 2011     

     

Verksamhet (tkr) Löner Expenser 

  Föreståndare 796 129 

  
Styrelse 86 115 

  Marknadsföring, 

informationsmaterial 195 27 

  Samordning, kompetens- 

centrum, helpdesk 666 17 Verksamhet 

Summa 1743 288 2031 tkr 

     Teknik (tkr) Löner IT-miljö 

  Förvaltning 129 158 

  Utveckling 1658 194 Teknik 

 Summa 1787 352 2139 tkr 

     Intäkter 2011 4500 tkr 

  Överskott 2010 435 tkr 

  Utfall 2011 4170 tkr 

  Overhead
1
 353 tkr 

  Överfört till 2012 412 tkr 

  In-kind från SMHI och NSC 1700 tkr   
 

    

     

 

5.2 Fördelning av resurser 

När styrelsen och VR granskar siffror i budgetar och tidigare rapporteringar av verksamheten, har 

frågan om hur medlen fördelas mellan verksamhet och teknik diskuterats. Vikten av den 

utåtriktade verksamheten har lyfts fram. I figur 2 visas den procentuella fördelningen mellan 

Verksamhet och Teknik för perioden 2010-14. Denna tas successivt upp till diskussion i 

styrelsearbetet. 

                                                      

1
 Overheadkostnader ingår i vissa timkostnader vid internhandel inom SMHI men inte alla. Den overhead som 

redovisas separat är därför bara en del av det som debiterats, övriga overhead är inkluderade i lönekostnader som 

redovisas i tabell 2. 
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Figur 2 visar även ECDS framtida inriktning. Under 2012 planerar vi att satsa mer på den 

utåtriktade verksamheten och mindre på teknikutvecklingen. Vi har valt att tidigarelägga 

utvecklingen av funktionalitet för datalagring på Swestore, inklusive upp- och nedladdning av 

data via ECDS Dataportal (nivå 4 enligt verksamhetsplanen). Under 2013 tar vi oss an utveckling 

av integration med andra relevanta datakällor för automatiserat datautbyte (nivå 3). Det kommer 

att kräva mer resurser för teknikutveckling, vilket innebär att den utåtriktade verksamheten då får 

mindre resurser.  

 

Figur 2. Procentuell fördelning av resurser 

 

 

 

5.3 SMHIs och NSCs medfinansiering 

SMHIs och NSCs medfinansiering på minst 1,7 mkr per år består av ett antal utvecklingsprojekt 

med nära anknytning till ECDS tekniska plattform och där man kan förvänta sig att ECDS kan dra 

nytta av resultaten, samt utnyttjande av NSC för datalagring, se tabell 3.  

Tabell 3. SMHI-projekt av nytta för ECDS 2011 

Projekt Nytta för ECDS Summa  

(tkr) 

Projektets 

kostnad (tkr) 

NewArc/MORA 

BÅK-tvätt  

Produktportalen 

Meteorologiska data, metadatamodell, 

sökfunktioner 

Visualisering (på sikt) 

500* 

 

200* 

11240 + 7840 

 

9470 

SMHIs INSPIRE 

Dataportal 

Metadatamodell för INSPIRE 1110 

50 

  1110 

SMHI-data till ECDS dataportal 

NSC medverkan Datalagerexpert, samordningsmöten 120 

45 

   --- 

Swestore-utveckling 

 Summa 1,3-2 mkr  
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Siffrorna som är markerade med * ovan visar en uppskattning av ”in-kind-bidrag”. Dessa 

parallellprojekt har ECDS etablerat samarbete med. Mål för samarbetet är att utvalda 

datamängder från SMHI ska kunna levereras via ECDS dataportal och på sikt även visualiseras. 

Resultateten kommer att synas först när dessa parallella projekt har nått sina mål. 

Projektet SMHIs INSPIRE Dataportal drivs i nära samverkan med ECDS. Under 2011 är resultat 

av samverkan gemensam kompetensutveckling samt samordnade metadataprofiler och 

kravspecifikationer. Därför räknar vi med att hela projektets budget kan inkluderas i in-kind-

bidraget. 

 

5.4 Uppföljning av kostnader för IPY 

ECDS styrelse har beslutat att IPYs databas är relevant för ECDS. Dess data överfördes därför till 

ECDS dataportal 2011. SMHI har inte fått medel för drift och förvaltning av IPYs dataportal 

under perioden 2009-2011. Vid redovisningen av ECDS kostnader i årsrapporten för 2009 

uppstod ett redovisningstekniskt fel som upptäcktes i samband med rapporten till VR för perioden 

2009 – 2010-06-30. Felet innebar att SMHI var skyldig ECDS 561 tkr. En återbetalningsplan 

godkändes i ECDS årsredovisning 2010. Den innebar att skulden återbetalas genom att SMHI står 

för IPYs kostnader istället för att söka extra medel från VR. I planen ingick budgeterade kostnader 

för 2011. Siffror från bokslutet 2011 presenteras i tabell nedan: 

 

 Belopp (tkr) 

SMHIs skuld till ECDS 561 

IPY utveckling 2009 155 

IPY förvaltning 2010 200 

IPY förvaltning och överföring av 

data till ECDS 

177 

Differens 29 

 

Därmed är skulden återbetald sånär som på 29 tkr. 
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6 Styrelse 

Vetenskapsrådet och SMHI har tillsatt en styrelse för ECDS bestående av: 

 Joakim Langner, SMHI, Docent, (ordförande och ledamot utsedd av SMHI)  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef vid avdelningen Analys och 

forskning, (ledamot utsedd av SMHI). 

 Lars Eklundh, Lunds Universitet, Docent, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemanalys, (ledamot utsedd av VR)  

 Agneta Andersson, Umeå Universitet, Docent, Institutionen för ekologi, miljö och 

geovetenskap, (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd av VR och SMHI gemensamt).  

 Hjalmar Croneborg, Statens Lantbruksuniversitet, Chef program Arter, (ledamot från 

Universitet och Högskolor utsedd av VR och SMHI gemensamt). 

Utöver styrelsen har även föreståndaren för SND-HMS, Hans-Jörgen Marker, i Göteborg samt 

föreståndaren för DISC, Magnus Stenbeck, närvaro- och yttranderätt vid ECDS styrelsemöten. 

Fyra styrelsemöten har hållits: 

2011-02-03 Norrköping, SMHI 

2011-05-04 Stockholm, Naturvårdsverket 

2011-09-14  Norrköping, SMHI 

2011-11-23 Stockholm, Naturvårdsverket 

Verksamhetsplan (Bilaga 1) och budget har fastställts av styrelsen. Styrelseprotokoll och 

Verksamhetsplan finns på ECDSs projektplats (www.projectplace.se). 

 

 

http://www.projectplace.se/
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7 Användarstatistik och nyckeltal 

De första månaderna med ECDS Dataportal användes följande nyckeltal: 

 

Datum Tillgänglighet 

per månad; % 

Antal besök 

per månad 

Antal 

publicerare 

Antal 

datamängder 

2011-11-01 99,97 475 19 71 

2011-12-01 100 402 21 72 

2012-01-01 100 396 22 82 

 

Antal besök på www.ecds.se totalt 2011:  

586 unika besökare genererade 2 483 besök och 8081 sidvisningar 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten granskades och godkändes av styrelsen vid möte 2011-02-09. 

 

Norrköping 29 februari 2012 

 

 

Joakim Langner 
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Bilaga 1 

 

ECDS Verksamhetsplan 

2010-13 

 

 

Reviderad 2011-11-09 Dnr 2010/714/244 

 

Bakgrund  
 

Fullständig, öppen och problemfri tillgång till miljö- och klimatdata är en fundamental 

förutsättning för dagens forskning och speciellt för att denna forskning ska kunna bidra till 

lösningen av de stora miljö- och socioekonomiska frågorna som världen står inför. På 

uppdrag av Vetenskapsrådet (VR) ska SMHI skapa en strategisk resurs för att långsiktigt 

främja bevarande och tillgängliggörande av viktiga data från svensk klimat- och 

miljöforskning. VR har beslutat ge SMHI uppdraget för perioden 2009-2013. Under denna 

tidsperiod ska SMHI utveckla och driva Environment Climate Data Sweden (ECDS) som 

en brett inriktad nationell verksamhet.  

 

Syfte  
 

ECDS är en nationell resurs vars verksamhet ska förbättra möjligheterna att hitta, 

publicera och långsiktigt tillgängliggöra data från svensk forskning och därmed bidra till 

att svensk miljö- och klimatforskning skall vara världsledande. En aktiv uppsökande 

verksamhet ska riktas mot forskarsamhället för att bistå med rådgivning angående 

datahantering samt för att knyta nya data till centret. ECDS ska utveckla en teknisk 

infrastruktur (portal och metadatakatalog för miljö- och klimatdata) som ska kompletteras 

med personlig rådgivning genom ett team av experter, vilket möjliggör ett optimalt stöd 

till forskare under hela forskningsperioden. ECDS ska även vara en aktiv debattör för en 

öppnare delning av miljö- och klimatdata så att visionen ska kunna uppnås. ECDS ska (på 

sikt) även förmedla kunskap om relevanta standarder och verktyg för hantering av 

metadata och data (läsning, skrivning, visualisering och bearbetning).  

 

Vision  

ECDS kommer att vara en central del av den svenska infrastrukturen för miljö- och 

klimatforskning med ambitionen ”fullständig, öppen och problemfri tillgång till data” som 

ledstjärna. ECDS arbetar i linje med visionerna för speciellt ICSU, UNESCO och GEO 

och i nära samarbete med andra aktörer med liknande ambition. ECDS kommer att 

etablera sig som ett ledande kompetenscentrum för nationell dataförekomst inom miljö- 

och klimatforskning. ECDS kommer även att vara en konkurrenskraftig och attraktiv 

svensk nod för internationellt samarbete, och ECDS’ arbete kommer att bidra till att det 

nationella och internationella forskningssamfundets och samhällets informationsbehov för 

miljö- och klimatdata uppfylls samt att svensk miljö- och klimatforskning blir 

världsledande.  
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Strategiska mål  

ECDS gränssnitt gentemot användare ska vara en web-portal och personlig service.  

1. ECDS ska vara ett kunskapscentrum för dataförekomst genom att  
• kartlägga och redovisa svenska data som är relevanta för klimat- och miljöforskning  

• kartlägga och länka till relevant internationell dataförekomst  

• samverka med andra intressenter i frågor som rör dataförekomst  

2. ECDS ska erbjuda tjänster för datahantering genom att  
• bistå med råd angående organisation av data och metadata  

• ge praktiskt stöd för att data inlemmas i SND-KMs system  

• bistå dataägare som söker resurser för att tillgängliggöra viktiga data  

3. ECDS ska tillhandahålla en web-portal  
med information och rådgivning, länkar och sökfunktion. Den ska tillhandahålla flera nivåer av 

service till användarna.  

Det innebär att en dataportal utvecklas stegvis:  

• Portal nivå 1 - en enkel portal med basinformation om dataleverantörer och deras data  

• Portal nivå 2 - ett web-gränssnitt som möjliggör publicering och sökning av metadata enligt ISO-

standard, med inriktningen att i möjligaste mån följa INSPIRE-direktivet.  

• Portal nivå 3 - utökad funktionalitet för att tillgängliggöra och visualisera data.  

• Portal nivå 4 - utökad funktionalitet för att långsiktigt förvara data.  

 

Definition av klimat- och miljödata 

Klimat- och miljödata är data med geografisk anknytning som ligger till grund för ny 

kunskap om jordens klimatutveckling och naturmiljö. 

 

Avgränsningar och särskilda överenskommelser 

SMHI och VR är överens om följande begränsningar i uppdraget 

Miljöövervakningsdata och annan myndighetsdata ingår inte i ECDS primära uppdrag. De 

data som är intressanta för ECDS användare kan infogas i systemet om myndigheterna 

själva står för kostnaden. 

Efter särskilda överenskommelser ska ECDS kunna:  

• långsiktig förvara data för universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner  

• medverka i nationella och internationella utvecklingsprojekt inom databasområdet, i 

samarbete med VR samt med svenska universitet, högskolor och andra 

forskningsinstitutioner. 
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Verksamhetsmål och aktiviteter  

 

Verksamhetsmål  Aktivitet  Slutdatum 

1.1 ECDS - 
Dataförekomster kartlagda 
och infogade 

Kartlägga och redovisa 
förekomst av svenska data 
relevanta för klimat- och 
miljöforskning samt kartlägga 
och länka till relevant 
internationell dataförekomst.  

 

1.1.1 Kartlägga nationella 
forskningsdata, relevanta för 
ECDS 

Samverka med forskare och 
forskningsorganisationer för att 
inventera, kategorisera och 
kvalitetsbedöma dataförekomst. 
Relevant dataförekomst redovisas 
på ECDS portal.  

 

2012-12-31 

  1.1.2 Kartlägga andra 
nationella organisationers data, 
relevanta för ECDS 

Inventera, kategorisera och 
kvalitetsbedöma dataförekomst hos 
myndigheter och övriga 
organisationer. 
Relevant dataförekomst redovisas 
på ECDS portal.  

 

2012-12-31 

  1.1.3 Kartlägga internationella 
data, relevanta för ECDS 

Inventera, kategorisera och 
dokumentera internationella 
dataportaler relevanta för klimat- 
och miljöforskning. Upprätta länkar 
till internationella databaser på 
ECDS portal.  

 

2012-12-31 

  1.1.4 Infoga IPY-data och 
kontaktnät 

Infoga IPYs data och kontaktnät i 
ECDS system.  

 2011-06-17 

1.2 ECDS - Samverkan 
etablerad & dataportalen 
välkänd 

ECDS nätverk av intressenter 
har skapats med syftet att 
viktiga data ska inlemmas i 
dataportalen. Forskargrupper 
från större universitet och 
högskolor i Sverige ingår. 
Dataportalen är marknadsförd 
och välkänd inom nätverket. 
En vetenskaplig rådgivande 
kommitté har formats. 
Klart 2011-12-31.  

 

1.2.1 Etablera en vetenskapligt 
rådgivande kommitté 

Etablera en vetenskapligt 
rådgivande kommitté.  

 2011-06-01 
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Verksamhetsmål  Aktivitet  Slutdatum 

  1.2.2 Etablera en referensgrupp 
för teknikutvecklingen 

En referensgrupp som bidrar till 
utvecklingen av dataportalens 
användbarhet och 
marknadsföringen är formad. Dess 
sammansättning och roll utvecklas 
successivt.  

 

2012-12-31 

  1.2.3 Marknadsföra ECDS 
dataportal och tjänster 

Uppsökande verksamhet för att 
sprida information om ECDS och 
värva datamängder...  

 

2012-12-31 

2.1 ECDS - Forskarstöd & 
helpdesk-tjänster 
utvecklade 

ECDS ska utveckla 
organisation och personal för 
att kunna: 
- ge praktiskt stöd för att data 
inlemmas i ECDS portal 
- bistå med råd angående 
organisation av data och 
metadata 
- bistå dataägare som söker 
resurser för att tillgängliggöra 
viktiga data 
Klart 2012-12-31  

 

2.1.1 Informationsmaterial 

Hemsidan innehåller 
basinformation. Dessutom finns 
presentationer, info-blad och 
poster. Dessa utvecklas successivt.  

 

2012-12-31 

  2.1.3 Mata in metadata i ECDS 
dataportal 

Dataset som forskare levererar 
matas successivt in i driftsatt 
version av dataportalen.  

 

2013-12-31 

  2.1.4 Helpdesk-tjänster i drift 
för Dataportal 2.0 

Organisation och arbetsuppgifter 
definierade.  

 2011-05-03 

  2.1.5 ECDS hemsida 2.0 i drift 

Hemsidan innehåller tillräcklig 
information om standarder och 
verktyg för dokumentation och 
tillgängliggörande av data, samt 
juridiska aspekter vid upprättande 
av databaser. Rutiner för nya 
användare definierade.  

 2011-04-30 
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Verksamhetsmål  Aktivitet  Slutdatum 

3.1 ECDS - Dataportal nivå 
1 & 2 utvecklad 

En portal med en utvecklad 
systemlösning som möjliggör 
detaljerade beskrivningar av 
data/metadata enligt ISO-
standard samt anger 
kontaktväg till 
dataleverantören (länk eller e-
mail). Portalen gör det möjligt 
för dataleverantörerna att 
hämta och revidera metadata. 
Användarna ska kunna söka i 
och hämta metadata. 
Dataleverantören är själv 
ansvarig för leverans av data 
till användarna.  
Klart 2011-12-31  

 
3.1.1 Projekt: ECDS dataportal 
nivå 2 

Projektdirektiv, projektplaner och 
slutrapport finns på Projektplatsen.  

 

 

 

2011-05-01 

  3.1.2 ECDS datalager på NSC 

Samverkansprojekt med NSC för 
att förverkliga lagring av andras 
data på NSC/Swestore. Skapa 
koppling mellan metadata i ECDS 
dataportal och data i Swestore.  
Ansvarig på NSC: Tom Langborg  

 

2012-06-15 

3.2 ECDS - Dataportal nivå 
3 utvecklad 

En portal som bygger vidare 
på systemlösningen för nivå 2 
och 4, och som dessutom 
innehåller funktionalitet för att 
hämta data från leverantören. 
Vissa tjänster för att 
visualisera data finns inbyggda 
i portalen. Data finns hos 
dataleverantören men kan nås 
via ECDS portal.  
Klart 2013-12-31  

 

3.2.1 Projekt: ECDS dataportal 
nivå 3 

Nivå 3 innebär att ECDS dataportal 
integreras med utvalda datakällor 
vilket möjliggör automatisk 
uppdatering av metadata och 
leverans av data. Planering med 
Svenska LifeWatch och 
Geovetarcentrum i Lund pågår 
under 2012. Utvecklingen 
genomförs 2013.  

 

2013-12-31 

3.3 ECDS - Dataportal nivå 
4 utvecklad 

En portal som bygger vidare 
på systemlösningen för nivå 2, 
och där ECDS dessutom kan 
erbjuda datavärdskap som 
innebär att data lagras på 
Swestore/NSC och 
administreras av ECDS. Data 
tillgängliggörs via ECDS 
dataportal.  
Klart 2012-06-01  

 

3.3.1 Projekt: ECDS dataportal 
nivå 4 

Lagring av data på Swestore/NSC 
möjliggörs. För "små datamängder" 
(se ECDS datalagringspolicy) sker 
upp- och nedladdning av data via 
ECDS dataportal. "Stora 
datamängder" laddas ned via direkt 
koppling till Swestore.  

 

2012-06-01 
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Ekonomi 

Budgeten för det som inryms i denna verksamhetsplan är 6,2 mkr/år för 2010-2013. 

Vetenskapsrådet bidrar med minst 4,5 mkr/år och SMHI med motsvarande minst 1,7 

mkr/år för perioden 2010 – 2013. Kostnaderna för tjänster och annan verksamhet 

förväntas bli störst år 2013 när ECDS portal nivå 3 tas i drift, medan kostnaderna för 

utveckling av systemlösning blir störst de första åren. SMHIs medfinansiering på 

minst 1,7 mkr per år består av ett antal utvecklingsprojekt med nära anknytning till 

ECDS tekniska plattform och där man kan förvänta sig att ECDS kan dra nytta av 

resultaten. 

 

Organisation och bemanning 

Styrelse 
Vetenskapsrådet och SMHI har tillsatt en styrelse för ECDS bestående av: 

 Joakim Langner, SMHI, Docent, (ordförande och ledamot utsedd av SMHI)  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef vid avdelningen Analys 

och forskning, (ledamot utsedd av SMHI). 

 Lars Eklundh, Lunds Universitet, Docent, Institutionen för naturgeografi och 

ekosystemanalys, (ledamot utsedd av VR)  

 Agneta Andersson, Umeå Universitet, Docent, Institutionen för ekologi, miljö och 

geovetenskap, (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd av VR och SMHI 

gemensamt).  

 Hjalmar Croneborg, Statens Lantbruksuniversitet, Chef program Arter, (ledamot från 

Universitet och Högskolor utsedd av VR och SMHI gemensamt). 

Utöver styrelsen har även föreståndaren för SND-HMS, Hans-Jörgen Marker, i Göteborg 

samt föreståndaren för DISC, Magnus Stenbeck, närvaro- och yttranderätt vid ECDS 

styrelsemöten. 

 

Uppdragsgivare: Vetenskapsrådet (kontaktperson, Magnus Friberg)  

Föreståndare: Thomas Klein 

Projektgrupp: Britt Frankenberg  

Jan Svensson  

Cecilé Åberg  

Barry Broman  

Zhengjian Zhao  

Martin Hultman  
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Vetenskapligt rådgivande kommitté:  

Deliang Chen, Göteborgs universitet, fram till 2012 verkställande direktör på internationella 

forskningsråd ICSU  

Manuela Soares, DGRTD (Direktorat forskning på europeiska Kommissionen), även 

europeiskt vice-ordförande för det internationella initiativet GEO (Gruppen för 

jordobservation) 

Ipek Erzi, Tubitak (Turkiska rådet för forskning och teknik), Vice-ordförande för COSTs 

domänkommitté ESSEM 

André Jol, Europeiska miljöbyrån EEA, Chef för gruppen för anpassning och 

sårbarhetDeliang  

 

 

Återrapportering  

• Styrelsemöten fyra gånger per år  

• Årsapport till VR 

  

Missiv 

Föreståndaren överlämnar härmed ECDS verksamhetsplan för fastställande.  

Jag förbinder mig samtidigt för att efter bästa förmåga och inom ramen för i budgeten 

tilldelade resurser, sträva efter att nå de mål som ställts upp i denna plan.  

 

Norrköping 23 nov 2011 

 

Thomas Klein 

Föreståndare ECDS  

 

Planen fastställs att gälla för ECDS under perioden 2009-2013, revideras årligen.  

 

Norrköping 23 nov 2011, för Styrelsen 

 

Joakim Langner 
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Bilaga 2 

 

 

Uppföljning – December 2011  

 

Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 
1.1 ECDS - 
Dataförekomster 
kartlagda och 
infogade  

 

Status: Arbetet är stort och kan 
bli ett eget projekt. Det inleddes 
under hösten i samband med 
marknadsföringsaktiviteter.  

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
Omfattning diskuteras löpande. 

 

 
1.1.1 Kartlägga 
nationella 
forskningsdata, 
relevanta för ECDS 

 

Status: Genomförs 
parallellt med att ECDS 
marknadsförs och genom 
kontakter med VR. 

Åtgärd: Fortsätter enligt 
plan. 

  
 
1.1.2 Kartlägga andra 
nationella 
organisationers data, 
relevanta för ECDS 

 

Status: Genomförs 
parallellt med att ECDS 
marknadsförs. 

Åtgärd: Fortsätter enligt 
plan. 

 

  
 
1.1.3 Kartlägga 
internationella data, 
relevanta för ECDS 

 

Status: Pågår enligt plan. 

Åtgärd: Ingen. 

 

  
 
1.1.4 Infoga IPY-data 
och kontaktnät 

 

Klart. 

 

 
1.2 ECDS - 
Samverkan 
etablerad & 
dataportalen 
välkänd  

 

Status: Arbetet inleddes när ECDS 
dataportal driftsattes i september. 
ECDS är lanserat i pressen och 
har gjorts känt i ett antal 
seminarier. En separat 
kommunikationsplan är 
framtagen. 

Åtgärd: Forsätter enligt plan. 

 

 
1.2.1 Etablera en 
vetenskapligt 
rådgivande kommitté 

 

Klart. 

 

  
 
1.2.2 Etablera en 
referensgrupp för 
teknikutvecklingen 

 

Status: Referensgruppen 
är etablerad och har 
bidragit på ett bra sätt till 
utvecklingen av 
dataportalen. 

Åtgärd: Gruppens uppgift 
utökas successivt till att 
även bidra till 
marknadsföring och 
datainsamling. Fler 
medlemmar ska rekryteras 
efterhand. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

  
 
1.2.3 Marknadsföra 
ECDS dataportal och 
tjänster 

 

Status: Inleddes i 
september och genomförs 
enligt separat 
kommunikationsplan, finns 
i DM och på 
Projektplatsen. Resultat 
redovisas i ECDS 
årsrapport. 

Åtgärd: Fortsätter enligt 
plan. 

 

 
2.1 ECDS - 
Forskarstöd & 
helpdesk-tjänster 
utvecklade  

 

Status: Informationsmaterial och 
rutiner finns. Kontakter med 
användare utökas successivt. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

 
2.1.1 
Informationsmaterial 

 

Status: 
Informationsmaterial är 
framtaget. Nu finns: 

- Grafisk profil för ECDS 

- Presentationer på 
svenska och engelska 

- En "flyer" 

- Instruktioner, FAQ, 
länkar m m på hemsidan 

Åtgärd: Materialet 
revideras och utökas vid 
behov. 

 

  
 
2.1.2 
Kompetensutveckling 

 

Status: Pågår 

Åtgärd: Fortsätter enligt 
plan. 

 

  
 
2.1.3 Mata in metadata 
i ECDS dataportal 

 

Status: Pågår men i 
långsammare takt än vi 
hoppats. 

Åtgärd: Planera för mer 
riktade insatser där vi 
hjälper forskare att komma 
igång med inmatning av 
datamängder 

 

  
 
2.1.4 Helpdesk-tjänster 
i drift för Dataportal 
2.0 

 

Klart. 

  
 
2.1.5 ECDS hemsida 
2.0 i drift 

 

Klart. 

 
3.1 ECDS - 
Dataportal nivå 1 
& 2 utvecklad  

 

Status: ECDS Dataportal 2.0 är i 
drift och vidareutvecklas 
successivt. Datalagring på 
Swestore är fokus närmaste tiden. 

Åtgärd: FO INSPIRE & ECDS 
förvaltar. 

 
3.1.1 Projekt: ECDS 
dataportal nivå 2 

 

Klart. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 

  
 
3.1.2 ECDS datalager 
på NSC 

 

Status: Datalagring på 
Swestore fungerar 2011. 

Åtgärd: Upp- och 
nedladdning av data via 
ECDS dataportal utvecklas 
under våren 2012. 

 

 
3.2 ECDS - 
Dataportal nivå 3 
utvecklad  

 

Status: Ej påbörjat. 

Åtgärd: Genomförs 2013. 

 
3.2.1 Projekt: ECDS 
dataportal nivå 3 

 

Status: Ej påbörjat 

Åtgärd: Framflyttat, 
genomförs 2013. 

 

 
3.3 ECDS - 
Dataportal nivå 4 
utvecklad  

 

Status: Arbetet förbereddes under 
2011. 

Åtgärd: Genomförs våren 2012. 

 

 
3.3.1 Projekt: ECDS 
dataportal nivå 4 

 

Status: Förberedelser 
pågår. 

Åtgärd: Tidigareläggs, 
genomförs våren 2012. 

 

    

 

 ECDS Mätetal  
 

 

Mätetal – utfall december 2011 Utfall Mål 

 
ECDS - Antal dataleverantörer 

Antal leverantörer som har levererat data till ECDS 
portal.  

 

82 100 

 
ECDS - Antal datamängder 

Antal infogade datamängder i relation till antalet 
möjliga.  

 

82 100 

 
ECDS - Antal nya publicerare per år 

Antal nya publicerare som lägger in data i dataportalen varje 
år  

 

22 100 

 

Tolkning av statussymbolerna: 

 Aktiviteter  Mätetal 

 Pågår enligt plan Målet uppnått 

 Ej påbörjat  Mätning ej genomförd 

 Försenat  Målet ej uppnått 

 Avslutat med förväntat resultat 

 

NSC = Nationellt SuperdatorCentrum i Linköping 
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Bilaga 3 

ECDS Referensgrupp 2011 

 
   

Efternamn Förnamn Universitet Adress 

Adelsköld Göran  SLU SLU, Ledningskansliet, Box 

7070, 750 07 Uppsala 

Axelsson Anna-Lena  SLU Institutionen för skoglig 

resurshushållning, SLU 

901 83 UMEÅ 

Bryntse Sofia  SLU Inst för energi och teknik, 

SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Charpentier 

Ljungqvist 

Fredrik  SU Stockholms universitet 

Historiska institutionen, 

Centrum för medeltidsstudier 

106 91 Stockholm 

Grudd Håkan  SU Bert Bolin Centre for Climate 

Research 

Department of Physical 

Geography and Quaternary 

Geology 

Stockholm University  

SE-106 91 Stockholm  

Hansson Lars-Johan  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Jakobsson Martin  SU Stockholms universitet 

Institutionen för geologi och 

geokemi 

106 91 Stockholm 

Jonasson Christer  ANS Abisko Naturvetenskapliga 

Station 

SE-981 07 Abisko 

Jonsell Ulf  Polar Polarforskningssekretariatet 

Box 50003 

104 05 STOCKHOLM 

Kindvall Oskar  SLU ArtDatabanken, SLU 

Bäcklösavägen 10 

Box 7007 

750 07 Uppsala 

Kjellström Erik  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Kristensson Adam  LU Department of Physics 

SE-221 00 Lund 

Box 118 
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Efternamn Förnamn Universitet Adress 

Landelius Tomas  SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

Lindroth Anders  LU Lunds universitet 

Sölvegatan 12 

Institutionen för geo- och 

ekosystemvetenskaper 

22362 LUND 

Moberg Anders  SU Stockholms universitet 

Institutionen för naturgeografi 

och kvartärgeologi 

106 91 Stockholm 

Mohammad Rezwan  SU Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Institutionen för geologi och 

geokemi 

Rayner David  GU University of Gothenburg 

405 30 Göteborg, Sweden 

PO Box 460 

Department of Earth Sciences 

Thierfelder Tomas  SLU Inst för energi och teknik, 

SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Tivander Johan  CTH Chalmers Energi och 

Miljö/Miljösystemanalys 

Chalmers Tekniska Högskola  

412 96 Göteborg 

Hellström Margareta LU Lunds universitet 

Sölvegatan 12 

Institutionen för geo- och 

ekosystemvetenskaper 

22362 LUND 

Nilsson Carin SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 
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Bilaga 4 

 

Möten och seminarier med ECDS-deltagande 2011 

 

Nationellt 

 Möte om SAON (Sustaining Arctic Observing Networks ) på 

Polarforskningssekretariatet, Stockholm, 25 januari 2011 

 Fjärranalysdagarna, Stockholm, 14-15 mars 

 Lifewatch-samordningsmöte, Lund, 22 mars 

 Kartdagarna, på inbjudan av SGU, Jönköping, 29 mars 

 Möte om geodatatillgång för universitet och högskolor, Stockholm, 9 september 

 Styrelsemöte SND 

 Miljöaktuellts konferens om klimatanpassning, Stockholm, 21 september 

 Seminarium på Geovetarcentrum, GU, 12 oktober 

 LifeWatch-samordningsmöte, Stockholm, 13 oktober 

 ECDS-seminarium på SMHI, 14 oktober 

 Rossby Centre day, Norrköping, 16 november 

 Visions of the Sea Conference 2011, Stockholm, 21 november 

 IVL, Göteborg, 11 november 

 Seminarium om klimat- och miljödatabaser, Bert Bolin Centre, Stockholm, 14 december 

 

Internationellt 

 EGU, Wien, 5 april  

 GEO plenarmöte och utställning, Istanbul, 16-17 november 

 

Möten med ECDS referensgrupp 

Göteborg 17/2 

Stockholm 24/2 

Workshop på SMHI 31/8 

Lund, 18/10 

SLU, Uppsala, 1/11 
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Bilaga 5 

                                                         

 

Kommunikationsplan ECDS  

 

Inom forskningen saknas ofta en översikt över vilka data som finns tillgängliga. Det är i många fall 

svårt att söka data på ett smidigt sätt. Data förvaras inte alltid på ett långsiktigt hållbart sätt. ECDS 

som syftar till att bli en innehållsrik metadatabas inom klimat- och miljöområdet, är därför ett 

välkommet initiativ inom svensk klimat- och miljöforskning.  

Intresset för att söka data eller använda ECDS som stöd i datarelaterade frågor bedöms som stort. 

Utmaningen för projektet är initialt att fylla portalen med data, det vill säga att få olika aktörer 

att publicera sina metadata. Kommunikationsinsatser ska främst stödja detta arbete. 

Kommunikationen ska också syfta till att mer generellt skapa intresse och kännedom om 

ECDS. 

Ändrade regelverk eller bestämmelser kan stimulera till eller undanröja hinder för 

metadataregistrering. Detta behandlas dock inte i denna plan. 

Kommunikationsmål 

Det primära målet med ECDS kommunikationsinsatser är att stimulera till metadataregistrering. Det 

sker genom att väcka intresse, skapa kunskap och utbilda om ECDS.  

Budskap  

ECDS underlättar sökning och publicering av metadata och säkrar en långsiktig hållbar datalagring.” 

ECDS – Your gateway to environment and climate data”. Stödjande argument är att 

metadataregistrering ökar datacitering för respektive forskare. 

Kanaler 

För att prioritera datafångst är personliga besök, föreläsningar och dialoger viktigast. För att 

sprida intresset och öka kunskapen används ecds.se, SMHIs interna och externa kanaler och 

pressutskick. Aktiviteter ska koordineras med Life Watch. Styrelse och referensgrupp är viktiga 

nyckelpersoner för att sprida intresset vidare. 

Målgrupper, aktörer och nyckelpersoner 

Prioriterade målgrupper för kommunikationsinsatser är forskare inom utvalda svenska universitet och 

institut. Viktiga ambassadörer för ECDS är personer i referensgruppen, styrelsen och projektgruppen. 
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Målgrupp Målsättning 

- Forskare/dataägare vid svenska 

universitet och högskolor, med 

prioritet på Stockholms, Göteborgs, 

Lunds, Umeå/Luleå universitet och 

SLU 

- Forskare/dataägare vid SMHI 

 

Bidra med data. Använda portalen. 

- Forskningsfinansiärer 

- Miljödepartementet 

- Myndigheter: Naturvårdsverket, SGU, 

Rymdstyrelsen, Lantmäteriet, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen 

- IVL 

- Branschtidningar, 

vetenskapsredaktioner 

- CEC (Karin Nilsson), CIRC och NRM 

(Fredrik Ronquist) 

Sprida budskapet vidare 

- ECDS styrelse och referensgrupp Aktivt verka för ECDS utveckling 

- Projektgrupp och referensgrupp Utbilda om ECDS, Aktivt verka för ECDS 

utveckling 

- SMHI-anställda, intresserad allmänhet Känna till 

 

 

Till denna kommunikationsplan hör en detaljerad aktivitetsplan som revideras kontinuerligt. Den 

nuvarande innehåller aktiviteter för 2012 och redovisas därför inte här. 

 

 


