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Denna rapport redovisar aktiviteter och ekonomiskt utfall för 2010. 

 

1 Inledning 

Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljödata (SND-KM) inrättas gemensamt av 

Vetenskapsrådet (VR) och SMHI. Syftet med denna serviceorganisation är att förbättra tillgången till 

data för svenska klimat- och miljöforskare. SND-KM ska underlättar för forskare att få tillgång till 

befintliga data inom och utom landet samt även att ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela 

forskningsprocessen. Vetenskapsrådet finansierar SND-KM med minst 4,5 miljoner kronor per år 

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

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.  

SND-KM ska vara ett kunskapscentrum för nationell och internationell dataförekomst och fungera 

som en länk mellan dataägare och dataanvändare. Verksamheten ska fokusera på insamling och 

spridning av information om data, samt bevarande, dokumentation och tillgängliggörande av data. 

SND-KM ska vara ett kompetenscentrum för datahantering, med information om standarder och 

verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data. 

SND-KMs datatjänst ska ha ett användarvänligt gränssnitt via en web-portal. Kommunikation med 

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

av andra dataportaler. SND-KM ska på samma sätt kunna ”skörda” metadata från externa system. 

Standardiserade metadatakataloger är en förutsättning för att detta ska kunna ske och SND-KM 

kommer därför att följa de ISO-standarder som gäller internationellt. 
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2 Uppbyggnad av verksamheten under 2010 

SND-KMs verksamhet startade i maj 2009 i SMHIs lokaler i Norrköping. Under 2009 och 2010 har 

personal rekryterats för verksamhetens olika delar. Under insyn av SND-KMs styrelse har 

verksamhetsplan och budget arbetats fram. Av styrelsen fastställd verksamhetsplan återfinns i Bilaga 

1 och i Bilaga 2 redovisas aktuell status för Verksamhetsplanens olika aktiviteter i december 2010. 

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

utveckling. Under 2010 har insatserna inriktats mot att: 

1) Utforma SND-KMs verksamhet 

a) Skapa nätverk och organisation 

b) Informera och marknadsföra 

c) Samla in användarkrav 

2) Utveckla tekniskt stöd 

a) Driftsättning av första enkel version av IT-stöd 

b) Välja standard för metadata och datautbyte 

c) Välja teknisk plattform för en mer avancerad version av IT-stöd 

d) Skapa en metadataprofil 
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Figur 1. Schematisk bild av SND-KMs aktiviteter under tiden 2009 – 2010.  

På SMHI sorterar verksamheten inom SND-KM under SMHIs avdelning för Basverksamhet. SND-

KM har en egen budget med ett eget kostnadsställe där alla transaktioner bokförs. SND-KM 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 i SND-KM hör hemma i olika delar av organisationen som IT-

avdelningen och Forskningsavdelningen, och köps in via internhandel beroende på behoven inom 
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SND-KM. Detta förfarande ger en ökad flexibilitet i att anpassa bemanningen efter de 

kompetensbehov som efterhand finns för SND-KM. 

Arbetet med den tekniska plattformen och teknikstödet som SND-KM 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. En så kallad ”fast track”-lösning för SND-

KM har utvecklats. Denna version 1.0 av SND-KMs portal togs i drift i september 2010. Parallellt 

med detta har två projekt startats med syfte att finna en långsiktig systemlösning som både kan 

hantera olika typer av forskningsdata och de olika typer av data som finns i SMHIs databaser. Det 

senare finansieras av SMHI. 

SND-KMs första föreståndare, Håkan Grudd, tillträdde 2010-01-01 med 75% tjänstgöring på SMHI 

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

Håkan skulle lämna SND-KM 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 SND-KM. Thomas arbetar 75% för SND-KM och 25% med andra 

arbetsuppgifter på SMHI. 

 

2.1 Kompetensuppbyggnad 

Under 2009 och 2010 har gruppen som ska arbeta inom SND-KM 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 2010 av ca 8 medarbetare 

som arbetar 10-100 % inom följande roller: 

 Föreståndare 

 Marknadsförare, datainsamling 

 Systemförvaltare, koordinator 

 Teknisk systemförvaltare 

 IT-arkitekt, datamodellerare 

 Systemutvecklare 

 Expert på ISOs standarder och INSPIRE-direktivet 

I tillägg till dessa personer anlitas även kompetens för utformning av SND-KMs hemsida och stöd 

med utvecklingen av det externa kommunikationsarbetet. 

Arbetsgruppen har under året utvecklat kompetensen inom området standardisering och datautbyte, 

samt genom dialog med SND-KMs referensgrupp börjat skapa en bild av vad forskare förväntar sig av 

SND-KMs Dataportal. Viktiga resultat av denna utveckling är en metadataprofil för SND-KM samt en 

kravspecifikation för utvecklingen av systemlösningen.  

 

2.2 Definition av metadataprofil 

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

och datakommunikation. SMHI har rekommenderat att SND-KM väljer ISOs standarder och att 

metadataprofilen ska uppfylla INSPIRE-direktivets krav (som bygger på ISO-standard). I det konkreta 

arbetet har vi utgått från ISO 19115 Core samt tagit hänsyn till IPYs metadataprofil och den Svenska 

nationella geodataprofilen som används inom 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 om även SND-KMs metadata följer INSPIREs riktlinjer. 
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ISOs standarder är i sig en komplicerad datamodell och definierar enkelt sett ett generaliserat språk 

för hur data ska beskrivas för att kunna vara sökbara för andra. Standarden anger hur en 

dataleverantör ska beskriva sin datamängd med många olika begrepp som dessutom är generaliserade 

så att de passar många olika tillämpningsområden. Inom SND-KMs arbetsgrupp har vi därför pekat ut 

ett par nyckelpersoner som under året har lärt sig ISOs begreppsvärld och översatt dem till termer som 

passar de datamängder som kommer att hanteras inom SND-KM. 

Metadataprofilen är det dokument som beskriver de element vi har valt ut. Den är ett mycket centralt 

dokument för utvecklingen av en användarvänlig dataportal. Den innehåller information som är 

underlag till kodningen av dataportalens metadatakatalog och användargränssnitt, med hjälptexter för 

varje element som användaren ska ge information om.  

SMHI måste uppfylla INSPIRE-direktivets alla krav i takt med att de införs i svensk lagstiftning. 

Parallellt med dokumentationen av SND-KMs metadataprofil dokumenteras motsvarande profil för 

SMHIs behov. Både datamängder från SMHI och SND-KMs referensgrupp har använts för tester 

under utformningen av profilerna. SMHI kommer att ha något fler element i sin metadataprofil (ca 45) 

än SND-KM (ca 30). 

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. SND-KMs metadataprofil kommer därför att 

vara ett levande dokument. 

Ett tydligt resultat från 2010 är att en första version av SND-KMs metadataprofil är dokumenterad. 

 

2.3 Kravspecifikation 

Resultatet av den kompetensuppbyggnad som bedrivits syns även i den kravspecifikation som tagits 

fram inför den tekniska utveckling som påbörjades oktober 2010. Grunden till denna är de krav som 

formulerades i överenskommelsen mellan SMHI och VR (Nivå 1-4) samt vad vi inom SND-KMs 

arbetsgrupp bedömer att SND-KM behöver. Dessutom har kraven från SND-KMs referensgrupp 

inkluderats. 

Även kravspecifikationen är ett levande dokument som utvecklas i takt med att SND-KMs 

referensgrupp, och så småningom andra användare, ställer allt tydligare krav. 

 

2.4 Utåtriktad verksamhet 

Den utåtriktade verksamheten påbörjades under 2010 genom deltagande i nationella och 

internationella konferenser och workshops, samt etablering av en referensgrupp bestående av personer 

från universitet och högskolor med kunskap om miljö- och klimatforskningsdata och med erfarenhet 

av att använda och/eller utveckla databaser. En sammanställning av de möten där SND-KM har 

medverkat återfinns i Bilaga 4. 

Marknadsföringen av dataportal och tjänster var planerad att inledas hösten 2011 men flyttades fram i 

tiden av två skäl: 

1. Den första enkla Dataportalen, nivå 1, driftsattes i september. Då var kunskapen god om den 

utökade funktionalitet som Dataportal nivå 2 kommer att erbjuda 2011-04-01. Värdet av att 

marknadsföra den enkla dataportalen och samla in metadata där bedömdes som mycket 

begränsat eftersom användare sedan skulle behöva komplettera metadata i Dataportal 2.0. 

2. Håkan Grudd fick erbjudande om annan tjänst och gick ned i tid från 75 till 50 % under 

hösten för att sedan sluta vid årsskiftet. Den tid som fanns tillgänglig användes för internt 

arbete samt planerade konferenser och workshops. 
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2.5 Vetenskapligt rådgivande kommitté  

Mandat och sammansättning av den vetenskapligt rådgivande kommittén har beretts i dialog med 

styrelsen under 2010. Förslag kommer att presenteras för styrelsen under våren 2011.  

 

3 Teknisk utveckling 

Under 2010 driftsattes en första mycket enkel dataportal för SND-KM, det som i överenskommelsen 

med Vetenskapsrådet benämns nivå 1. Den utnyttjar samma tekniska plattform som IPYs dataportal. 

Där kan metadata registreras med några få element och därmed blir sökfunktionen begränsad. Syftet 

med denna var att vid behov kunna ta emot datamängder tidigt. Intresset för denna lösning har varit 

lågt (bl a från referensgruppen) och denna tekniska lösning har därför inte marknadsförts (jmf avsnitt 

2.4). 

Fokus för den tekniska utvecklingen under 2010 har istället varit utvecklingen av Dataportal nivå 2, 

vilket innebär en mer avancerad dataportal där metadata kan lagras och sökas. Även viss 

funktionalitet från nivå 4 ingår i denna utveckling. Dataleverantörer med små resurser och begränsade 

datamängder kan erbjudas datalagring samt möjlighet att ladda upp och ned data via portalen. När 

denna dataportal är driftsatt planerar vi att påbörja marknadsföringen. 

Följande underlag för den tekniska utvecklingen arbetades fram våren 2010: 

 Teknisk vision för systemet 

 Kravspecifikation inklusive systemöversikt och informationsklassning 

 Projektplan 

Projektets genomförandefas inleddes oktober 2010 och kommer att avslutas i april 2011. Då ska SND-

KMs dataportal 2.0 vara i drift. Utvecklingen sker användarcentrerat och stegvis med tre 

planerade iterationer. Det innebär att två testutgåvor presenteras för referensgruppen under 

utvecklingsperioden. Deras synpunkter tas in och vägleder arbetet med nästa utgåva. Detta arbetssätt 

ger användare stor möjlighet att tidigt påverka utformningen av systemlösningen. 

SND-KM kommer att använda open source-programvaran GeoNetworks som bas för den tekniska 

plattformen. GeoNetworks gränssnitt förenklas och vidareutvecklas för att passa SND-KM-

användares behov. 

Aktuella versioner av den tekniska visionen, kravspecifikationen och projektplanen finns tillgängliga 

på SND-KMs projektplats (www.projectplace.se). 

 

4 SND-KM referensgrupp 

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

 Metadataprofilen 

 Kravspecifikationen 

 Design av användargränssnitt 

samt att: 

 Vara ambassadörer för SND-KM 

 Bidra till datainsamlingen 

Referensgruppens medlemmar värvades under våren 2010 och i september hölls det första mötet med 

dem samlade på SMHI. De fick då information om SND-KM och den planerade teknikutvecklingen 

samt utbildning i frågor kring standardisering och metadata. Syftet var att ge dem en grund att stå på 

för att kunna bidra till utvecklingen av dataportalen. 

http://www.projectplace.se/
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I samband med första releasen av Dataportal 2.0 i december 2010 besöktes de flesta i referensgruppen 

för att hämta in synpunkter. Det var ett effektivt arbetssätt eftersom referensgruppens medlemmar 

behövde ytterligare förklaringar av begrepp och funktionalitet för att kunna ge bra synpunkter. 

Arbetet tillsammans med referensgruppen är mycket viktigt i den fortsatta utvecklingen av 

dataportalen och den kommande marknadsföringen av SND-KMs tjänster. Referensgruppen är öppen 

och utökas efter behov. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet inom referensgruppen är igång och fungerar mycket bra. De 

bidrar till utvecklingen av dataportalen i det första skedet och kommer under 2011 även att bidra till 

datainsamlingen. Medverkande i referensgruppen vid slutet av 2010 redovisas i Bilaga 3. 

 

5 Samverkan med NSC 

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

möten. Enligt planeringen ska samverkan med NSC formaliseras genom ett tilläggsavtal till SMHIs 

befintliga samverkansavtal med NSC. Avtalsfrågan är inte helt löst men det stör inte det praktiska 

arbetet. SND-KM har i praktiken reserverat lagringsutrymme på Swestore (som är en nationell resurs 

som finansieras av Vetenskapsrådet via SNIC) och inom utvecklingsprojektet tas funktionalitet fram 

för upp- och nedladdning av data via SND-KMs dataportal. Denna funktionalitet kommer att finnas 

tillgänglig i version 2.0 av dataportalen, vilket är tidigare än utlovat i den ursprungliga ansökan till 

Vetenskapsrådet. Funktionaliteten att erbjuda lagringsutrymme för ”dataägare med begränsade 

datamängder och små resurser” som är inkluderad i överenskommelsen med Vetenskapsrådet 

utvecklas alltså redan för Dataportal 2.0. 
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6 Ekonomisk redovisning 

6.1 Bokslut 2010 

SND-KMs ekonomiska bokslut redovisas i tabell 1. Den speglar fördelningen mellan lönekostnader 

(med full kostnadstäckning) och expenser samt fördelningen mellan verksamhet och teknikutveckling.  

 

Tabell 1.  Fördelning av SND-KMs kostnader (inkl. indirekta kostnader) för 2010.  

     

Bokslut 2010 Utfall    

     

Verksamhet (tkr) Löner Expenser   

Föreståndare 973 104   

Styrelse 195 64   

Referensgrupp,  

vetenskaplig kommitté   16   

Marknadsföring, 

informationsmaterial 94 44   

Samordning, kompetens- 

centrum, helpdesk 628 4 Verksamhet 

Summa 1890 233 2123 tkr 

     

Teknik (tkr) Löner IT-miljö   

Förvaltning 60 30   

Utveckling 2919   Teknik  

Summa 2979 30 3009 tkr 

     

     

Intäkter 2010 4500 tkr   

Överskott 2009 1063 tkr   

Utfall 2010 5132 tkr  

In-kind från SMHI och NSC, ca 1700 tkr Se tabell 2  

Överfört till 2011 431 tkr   

 

6.2 Fördelning av resurser 

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

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

utåtriktade verksamheten har lyfts fram. Under budgetåret 2010 genomfördes därför en omfördelning 

av resurser för att arbeta mer med underlag till marknadsföringen. Styrelsen har ändå godkänt att den 

aktiva marknadsföringen inleds först när Dataportal 2.0 är i drift. 

I figur 2 visas den procentuella fördelningen mellan Verksamhet och Teknik för hela perioden, 

tillsammans med prognos för inriktning för kommande år. Denna tas successivt upp till diskussion i 

styrelsearbetet. 
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Figur 2. Procentuell fördelning av resurser 
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6.3 SMHIs och NSCs medfinansiering 

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

nära anknytning till SND-KMs tekniska plattform och där man kan förvänta sig att SND-KM kan dra 

nytta av resultaten, samt utnyttjande av NSC för datalagring (Tabell 2).  

Tabell 2. SMHI-projekt av nytta för SND-KM, 2010 

Projekt Nytta för SND-KM Uppskattad 

summa (mkr) 

Projektets 

totala budget 

2010 (mkr) 

NewArc/MORA Metadatamodell meteorologi 0,5 9 

Sökfunktioner 

Produktportalen Presentation av sökresultat och data 0,5 15 

Interaktiva gränssnitt 

Förvaltning och 

utveckling av 

Metadataprofil 

Metadatamodell för fler discipliner 0,4*    --- 

SMHI-data läggs in i systemet 

MARS Arkivering av griddade data, prognoser och 

klimatscenarios 

0,1 1 

NSC medverkan i 

projekt 

Datalagerexpert 0,2*    --- 

Swestore-lagring 

 Summa 1,7 25 
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Siffrorna som är markerade med * ovan visar faktiska summor, övriga är en uppskattning av ”in-kind-

bidrag”. Dessa parallellprojekt har vi inlett samarbete med under 2010 och under 2011 kommer 

samarbetet att leda till att utvalda datamängder från SMHI kan levereras via SND-KMs dataportal. 

Under 2011 finns en SMHI-budget på 1,9 mkr för att verkställa detta. Det arbetet är samtidigt ett led i 

SMHIs arbete mot att uppfylla INSPIRE-direktivet. Denna SMHI-satsning blir tydligt uppföljningsbar 

under 2011.  

Nyttan för SND-KM av de två *-märkta siffrorna under 2010 är att SMHI tagit fram grunden till den 

metadataprofil som SND-KM kommer att nyttja, samt att NSC bidragit med resurser som möjliggjort 

datalagringen inom Swestore. 

Under 2011 kommer fler projekt som ger ”in-kind-bidrag” från både NSC och SMHI att identifieras. 

Uppskattningen av hur mycket de faktiskt bidrar till SND-KM blir först preliminär. När projekten 

efterhand resulterat i att en viss funktionalitet blir implementerad i dataportalen eller att en viss 

datamängd blir tillgänglig, kan en mer exakt summa för bidraget anges. I slutet av år 2011 blir 

förhoppningsvis det första tydliga resultatet av parallella projekt synligt. Det ekonomiska utfallet 

kopplat till denna satsning kan redovisas. 

 

6.4 Kostnader för drift och förvaltning av IPY 

SND-KMs styrelse har beslutat att IPYs databas är relevant för SND-KM och att den bör införlivas i 

SND-KMs dataportal 2.0 som tas i drift under 2011 (styrelsemöte 2010-09-14). SMHI har inte fått 

medel för drift och förvaltning av IPYs dataportal under perioden 2009-2011. Vid redovisningen av 

SND-KMs kostnader i årsrapporten för 2009 uppstod ett redovisningstekniskt fel som upptäcktes i 

samband med rapporten till VR för perioden 2009 – 2010-06-30. Felet innebär att SMHI är skyldig 

SND-KM 561 tkr. Denna skuld återbetalas genom att SMHI står för IPYs kostnader istället för att 

söka extra medel från VR, enligt tabell 1 nedan: 

 

 Belopp (tkr) 

SMHIs skuld till SND-KM   561 

IPY utveckling 2009   155 

IPY förvaltning 2010   200 

IPY förvaltning och överföring av 

data 2011   210 

Summa (bekostas av SMHI)   565 

 

Kostnaden för IPY under perioden 2009-2011 har därmed belastat SND-KMs budget 2009. 
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7 Styrelse 

Vetenskapsrådet och SMHI har tillsatt en styrelse för SND-KM bestående av: 

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

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Enhetschef Miljöövervakningsavdelningen , (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, Administrativ chef ArtDatabanken, (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 SND-KMs styrelsemöten. 

Fyra styrelsemöten har hållits: 

2010-02-16 Norrköping, SMHI 

2010-05-31 Stockholm, VR 

2010-09-14 Norrköping, SMHI 

2010-11-10 Göteborg, SND-HSM 

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

Verksamhetsplan finns på SND-KMs projektplats (www.projectplace.se). 

 

8 Användarstatistik och nyckeltal 

Tjänsten har ej kommit i drift och därför finns ännu ingen användarstatistik.  

 

 

 

 

 

 

Rapporten granskades och godkändes av styrelsen vid möte 2011-02-03. 

 

Norrköping 18 februari 2011 

Joakim Langner 

http://www.projectplace.se/
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Bilaga 1 

 SND-KMs 
Verksamhetsplan 

2010-13 

Fastställd 2010-11-10 

Dnr 2010/714/244 

 

Bakgrund 
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 Svensk Nationell Datatjänst för Klimat- och 

Miljöforskning (SND-KM) som en brett inriktad nationell verksamhet.  

Syfte  
SND-KM är en nationell resurs vars verksamhet ska förbättra möjligheterna att långsiktigt 

tillgängliggöra data från svensk forskning och därmed bidra till att svensk klimat- och 

miljöforskning skall vara världsledande. 

Vision  
År 2013 har SND-KM etablerat sig som ett ledande kompetenscentrum för nationell 

dataförekomst relevant för klimat- och miljöforskning samt framstår som en 

konkurrenskraftig och attraktiv svensk nod för internationellt samarbete. Via SND-KMs 

webportal tillgängliggörs och visualiseras data och metadata. Vid behov kan data förvaras 

långsiktigt. En aktiv uppsökande verksamhet är riktad mot forskarsamhället för att bistå med 

rådgivning angående datahantering samt för att knyta nya data till centret.  

Strategiska mål  

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

1. SND-KM 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. SND-KM 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. SND-KM 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.  
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• 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 SND-KMs primära uppdrag. 

De data som är intressanta för SND-KMs användare kan infogas i systemet om myndigheterna 

själva står för kostnaden. 

Efter särskilda överenskommelser ska SND-KM 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 SND-KM - 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 SND-

KM 

Samverka med forskare och 

forskningsorganisationer för att 

inventera, kategorisera och 

kvalitetsbedöma dataförekomst. 

Relevant dataförekomst redovisas på 

SND-KMs portal.  

 
2012-12-31 

  1.1.2 Kartlägga andra nationella 

organisationers data, relevanta för 

SND-KM 

Inventera, kategorisera och 

kvalitetsbedöma dataförekomst hos 

myndigheter och övriga 

organisationer. 

Relevant dataförekomst redovisas på 

SND-KMs portal.  

 
2012-12-31 

  1.1.3 Kartlägga internationella 

data, relevanta för SND-KM 

Inventera, kategorisera och 

dokumentera internationella 

dataportaler relevanta för klimat- och 

miljöforskning. Upprätta länkar till 

internationella databaser på SND-

KMs portal.  

 
2012-12-31 

  1.1.4 Infoga IPY-data och 

kontaktnät 

Infoga IPYs data och kontaktnät i 

SND-KMs system.  

 
2011-05-02 

1.2 SND-KM - Samverkan etablerad 

& dataportalen välkänd 

SND-KMs 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 kan bidra till 

utvecklingen av dataportalens 

användbarhet etableras och deltar i 

SND-KMs utvecklingsprojekt.  

 
2012-12-31 

  1.2.3 Marknadsföra SND-KMs 

dataportal och tjänster 

Uppsökande verksamhet för att 

sprida information om SND-KM och 

värva datamängder...  

 
2012-12-31 

2.1 SND-KM - Forskarstöd & 

helpdesk-tjänster utvecklade 

SND-KM ska utveckla organisation och 

personal för att kunna: 

- ge praktiskt stöd för att data inlemmas i 

SND-KMs system 

- bistå med råd angående organisation av 

data och metadata 

- bistå dataägare som söker resurser för 

att tillgängliggöra viktiga data 

Klart 2011-12-31  

 
2.1.1 Informationsmaterial 

Material som behövs inom 

nätverkandet utvecklas. 

Demoversioner av dataportalen 

identifieras för 

informationsspridningen.  

 
2012-12-31 

  2.1.2 Kompetensutveckling 

... för SND-KM personal. 

Sker naturligt inom pågående projekt. 

Specifika kurser, konferenser och 

seminarier identifieras efterhand...  

 
2012-12-31 

  2.1.3 Mata in metadata i SND-KMs 

dataportal 

Dataset som forskare levererar matas 

successivt in i driftsatt version av 

dataportal och ev prototyp.  

 
2013-12-31 

  2.1.4 Helpdesk-tjänster i drift för 

Dataportal 2.0 

Organisation och arbetsuppgifter 

definierade.  

 
2011-04-01 

  2.1.5 SND-KMs 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.  

 
2011-04-01 
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Verksamhetsmål  Aktivitet  Slutdatum 

3.1 SND-KM - 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: SND-KMs 

dataportal nivå 2 

Projektdirektiv och projektplaner 

finns på Projektplatsen.  

 
2011-05-01 

  3.1.2 SND-KMs datalager på NSC 

Samverkansprojekt med NSC för att 

förverkliga lagring av andras data på 

NSC/Swestore. Skapa koppling 

mellan metadata i SND-KMs 

dataportal och data i Swestore.  

Ansvarig på NSC: Tom Langborg  

 
2011-12-31 

3.2 SND-KM - Dataportal nivå 3 

utvecklad 

En portal som bygger vidare på 

systemlösningen för nivå 2, 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 SND-

KMs portal.  

Klart 2012-12-31  

 
3.2.1 Projekt: SND-KMs 

dataportal nivå 3 

Ska definieras  

 
2012-12-31 

3.3 SND-KM - Dataportal nivå 4 

utvecklad 

En portal som bygger vidare på 

systemlösningen för nivå 3, och där 

SND-KM dessutom kan erbjuda 

datavärdskap som innebär att data lagras 

i SMHI:s databaser och administreras av 

SND-KM. Ytterligare tjänster för att 

visualisera data finns inbyggda i 

portalen. Data lagras i lämplig databas 

på SMHI och tillgängliggörs via 

portalen.  

Klart 2012-12-31  

 
3.3.1 Projekt: SND-KMs 

dataportal nivå 4 

Ska definieras  

 
2012-12-31 
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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 SDN-KMs portal nivå 4 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 SND-KMs tekniska plattform och där 

man kan förvänta sig att SND-KM kan dra nytta av resultaten. 

Organisation och bemanning 

Styrelse 

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 som VR och SMHI utser gemensamt).  

Hjalmar Croneborg Statens Lantbruksuniversitet, Administrativ chef ArtDatabanken, 

(ledamot från Universitet och Högskolor som VR och SMHI utser gemensamt).  

Manuela Notter Naturvårdsverket, Enhetschef Miljöövervakningsavdelningen , (ledamot som 

SMHI utser).  

Joakim Langner SMHI, Docent, (ledamot som SMHI utser)  

 

Uppdragsgivare: Vetenskapsrådet (kontaktperson, Magnus Friberg)  

Föreståndare: NN 

Projektgrupp: Britt Frankenberg  

Jan Svensson  

Cecilé Åberg  

Barry Broman  

Zhengjian Zhao  

Martin Hultman  

 

Vetenskapligt rådgivande kommitté: TBD  
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Återrapportering  

• Styrelsemöten fyra gånger per år  

• Årsapport till VR  

 

Missiv 

Föreståndaren överlämnar härmed SND-KMs 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 xx februari 2011 

 

 

Thomas Klein  

Föreståndare SND-KM  

 

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

 

Norrköping xx februari 2011, för Styrelsen 

 

Joakim Langner 

 

 



Dnr 2010/714/244 

 

Bilaga 2 

 
SND-KM Uppföljning – Underlag till Årsrapport 

2010 
 

 

Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 1.1 SND-KM - 
Dataförekomster 
kartlagda och infogade 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Arbetet inom SND-KMS referensgrupp är påbörjat 
och fungerar bra. De kommer att både bidra till 
teknikutvecklingen och datainsamlingen. Deltagande i 
konferenser har genomförts enligt plan.  

Åtgärd: Den konkreta datainsamlingen påbörjas efter 
driftsättning av Dataportal 2.0. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Kartläggningen av data är påbörjad. Inmatningen i 
den första versionen av IT-stöd påbörjas efter lansering vid 
det första referensgruppsmötet i september. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Resurserna är omfördelade inom SND-KMs 
arbetsgrupp vid P2, för att detta ska kunna få högre prioritet 
under hösten 2010. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

 1.1.1 Kartlägga nationella 
forskningsdata, relevanta 
för SND-KM 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Arbetet inom referensgruppen är igång och fungerar 
mycket bra. De bidrar till utvecklingen av dataportalen i det 
första skedet och kommer under 2011 även att bidra till 
datainsamlingen. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Referensgruppen kallad till ett första möte i september. 
Nätverk för samverkan och datafångst är under utformning. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 
 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Referensgrupp och dess arbete är under utformning.  

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

   1.1.2 Kartlägga andra 
nationella organisationers 
data, relevanta för SND-

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Pågår enligt plan, f f a inom referensgruppen. Arbetet 
kommer att intensifieras när marknadsföringen av dataportalen 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

KM 
 

påbörjas under 2011. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Nätverk för samverkan och datafångst är under 
utformning. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Pågår enligt plan. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   1.1.3 Kartlägga 
internationella data, 
relevanta för SND-KM 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Under hösten har arbetet fortsatt genom deltagande i 
följande konferenser och workshops: 

 NMSC (Nordic Marine Science Conference), Strömstad, 
2010-09-13--16 

 22nd International CODATA Conference, Kapstaden, 
2010-10-24--27  

 FOSS4G, Barcelona, 2010-09-06--09  

Åtgärd: Fortsätter enligt plan 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Inga ytterligare konferenser under sommarperioden. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Påbörjat genom deltagande i följande 
möten/konferenser: 

 European climate of the last millennium, Mallorca 8-12 
mars 2010. Håkan deltog i en session om datapolicy 
och internationella databaser  

 Polarveckan 19-23 april 2010. Håkan och Barry deltog i 
Polarforum med presentation av SND-KM. 

 EGU, Annual Assembly, 5-6/5. Joakim deltog. 
Presentation inom luftmiljö-klimat på bekostad av 
annat projekt. Bevakade en session om befintliga och 
planerade satellitemissioner inom miljöområdet.  

 Domänkommitté Earth System Science and 
Environmental Management inom COST, 4-5/3, Bryssel. 
Joakim deltog. COST finansierar aktioner som i många 
fall handlar om systematisering och nyttjande av data 
inom klimat- och miljöområdet. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   1.1.4 Infoga IPY-data och 
kontaktnät 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Finansieringsfrågan är löst.  

Åtgärd: IPY-data ska infogas i SND-KMs dataportal så snart 
version 2.0 är driftsatt, enligt plan den 1/4. Slutdatum för denna 
aktivitet är därför framflyttat. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Styrelsen är positiv till att genomföra detta men 
finansieringen är fortfarande oklar. 

Åtgärd: Det praktiska arbetet inriktas mot ett genomförande. 
Finansieringsfrågan drivs vidare. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Oklart om detta ska genomföras. 

Åtgärd: Finansiering diskuteras med VR och 
Polarforskningsinstitutet. Frågan om IPYs data ska infogas i 
SND-KM diskuteras med SND.KMs styrelse. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 1.2 SND-KM - 
Samverkan etablerad 
& dataportalen 
välkänd 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010 

Status: Arbetet inom SND-KMS referensgrupp är påbörjat 
och fungerar bra. De kommer att både bidra till 
teknikutvecklingen och datainsamlingen, indirekt även till 
marknadsföringen. Deltagande i konferenser har genomförts 
enligt plan. Den uppsökande verksamheten avvaktar att 
SND-KMs Dataportal version 2.0 ska vara driftsatt och att en 
ny föreståndare ska vara på plats. Den vetenskapligt 
rådgivande kommitténs arbete utformas under våren 2011. 

Åtgärd: Arbetet intensifieras efter driftsättning av Dataportal 
2.0. 

 
 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Referensgruppen påbörjar sitt samarbete i 
september. Bemanningen av den rådgivande kommittén och 
plan för höstens uppsökande verksamhet är under 
utformning. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Resurserna är omfördelade inom SND-KMs 
arbetsgrupp vid P2, för att detta ska kunna få högre prioritet 
under hösten 2010. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

 1.2.1 Etablera en 
vetenskapligt rådgivande 
kommitté 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Förslaget till bemanning är inte färdigbearbetat. 
Gruppens syfte och arbetsuppgifter ska definieras tydligare. 

Åtgärd: Thomas tar fram förslag till styrelsen under våren 2011. 
Slutdatum framflyttat. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Förslag till bemanning bearbetas av styrelsen. 

Åtgärd: Samarbetet påbörjas så snart bemanningen är 
fastställd, sker troligtvis vid styrelsemöte 14/9. Slutdatum för 
aktiviteten framflyttat. 

 
 
 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Påbörjat. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   1.2.2 Etablera en 
referensgrupp för 
teknikutvecklingen 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Gruppens arbete är igång och fungerar bra. Alla har fått 
en grundutbildning. Därefter har de gett synpunkter på 
testutgåvor av SND-KMs dataportal via dialog med 
utvecklingsteamet.  

Åtgärd: Fortsätter enligt plan.  

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Bemanning fastställd. Första mötet genomförs i 
september. Då lanseras IT-stöd 1.0. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
Uppföljning APRIL 

Status: Bemanning under utformning. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   1.2.3 Marknadsföra SND-
KMs dataportal och 
tjänster 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Informationsmaterial tas fram successivt. Den 
uppsökande verksamheten är dock inte påbörjad av två skäl. 
Det främsta var att vi valde att avvakta driftsättning av SND-
KMs dataportal 2.0 (sker 1/4 2011). Den kommer att vara mer 
relevant att marknadsföra än den superenkla dataportal version 
1.0 utgör. Det andra skälet var att en ny föreståndare för SND-
KM skulle rekryteras. 

Åtgärd: Arbetet planeras under början av våren 2011 och 
genomförs under hösten 2011. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Plan för uppsökande verksamhet hösten 2010 är under 
utformning. Informationsmaterial tas fram. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Informationsmaterial påbörjat. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 2.1 SND-KM - 
Helpdesk-tjänster 
utvecklade 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Kompetensuppbyggnaden pågår intensivt. 
Informationsmaterial och tjänster är under utformning. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Som vid APRIL. 

Åtgärd:  

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Arbetet är påbörjat och beräknas vara igång under 
hösten 2010. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

 2.1.1 
Informationsmaterial 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Informationsmaterial har tagits fram i samband med 
utbildning av referensgruppen.  

Åtgärd: Arbetet fortsätter och successivt ska informationen 
arbetas in i SND-KMs hemsida och Dataportalens 
användargränssnitt. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Arbetet pågår. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Arbetet påbörjat. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   2.1.2 
Kompetensutveckling 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Pågår kontinuerligt genom deltagande i konferenser och 
möten med fokus på relevanta datamängder och 
samverkansforum samt standardiseringsarbete (ISO, INSPIRE m 
m) och programvaror för dataportaler. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. Det vi lär oss dokumenteras så 
att det kan användas när vi utbildar andra. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Arbetet pågår. Systemutvecklare deltar i konferens 
FOSS4G i Barcelona i september för att lära mer om geospatiala 
programvaror. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Pågår internt inom projektet och genom deltagande i 
externa möten. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. Styrs upp successivt genom 
planering av deltagande i kurser, konferenser och workshops. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   2.1.3 Mata in metadata i 
SND-KMs dataportal 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Detta arbete har flyttats fram eftersom ingen visat 
intresse för Dataportal 1.0 och det är mer effektivt att direkt 
börja arbeta i Dataportal 2.0 när den är driftsatt, d v s efter den 
1/4 2011. 

Åtgärd: Påbörjas i april 2011. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Påbörjas efter första mötet i referensgruppen 
(september). 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Ej påbörjat. När samarbetet med referensgrupp har 
kommit igång kommer SND-KMs IT-stöd att driftsättas formellt 
och dataset att kunna matas in. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 3.1 SND-KM - 
Dataportal nivå 1 & 2 
utvecklad 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Den tekniska utvecklingen pågår enligt plan. 
Samverkan med NSC formaliseras genom ett tilläggsavtal till 
SMHIs samverkansavtal med NSC. Avtalsfrågan är inte helt 
löst men det stör inte det praktiska arbetet. 

Åtgärd: Arbetet fortsätter enligt plan. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Projektet pågår enligt plan. Slutligt val av 
systemlösning samt framtagande av metadataprofil och 
kravspecifikation pågår. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Utvecklingsprojektet pågår enligt plan. Samverkan 
med NSC behöver formaliseras. 

Åtgärd: SND-KMs samverkan med NSC görs till en del av 
arbetet kopplat till SMHIs generella samverkansavtal med 
NSC. 

 3.1.0 SND-KMs 
dataportal nivå 1 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   3.1.1 Projekt: SND-KMs 
dataportal nivå 2 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: BP3/4 genomfördes enligt plan i oktober 2010. Därefter 
inleddes genomförandefasen. Utvecklingen genomförs i 3 
sprintar. Två testutgåvor presenteras för referensgruppen. 
Deras synpunkter tas om hand i efterföljande sprint. Vid 
årsskiftet är projektet något försenat men beräknar ändå att 
vara klara för driftsättning den 1/4. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Pågår enligt plan. Kravspecifikation, metadataprofil och 
val av systemlösning är de viktigaste aktiviteterna i projektet. 
Dokumentation finns på Projektplatsen. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: BP2 genomförd. Arbetet mot BP3/4 pågår enligt plan. 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   3.1.2 SND-KMs datalager 
på NSC 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: SND-KM har i praktiken reserverat lagringsutrymme på 
Swestore och inom utvecklingsprojektet tas funktionalitet fram 
för upp- och nedladdning av data via SND-KMs dataportal. 
Avtalsfrågan är dock inte helt löst. Ett förslag till tilläggsavtal är 
framtaget och planen vara att inkludera det i SMHIs 
samverkansavtal med NSC. Vid deras möte hsöten 2010 var det 
dock oklart om SMHI får teckna avtal med Swestore för SND-
KMs räkning.  

Åtgärd: NSC utreder frågan. Uppföljning sker vid SND-KMs 
möten med NSC och i samverkansmötena mellan SMHI och 
NSC. 

 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Interndialog med Mikael H och Stefan N pågår. Förslag 
till hur samverkan ska formaliseras är under utformning. 

Åtgärd: SMHIs förslag diskuteras med NSC sker vid nästa möte 
9/9. 

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Aktiviteter utformas i samverkan med NSC. Under P2 
reserverades inga pengar för extra utvecklingsinsatser från NSC 
eftersom behovet var okänt. Det innebär att dessa troligtvis inte 
kan genomföras förrän 2011. 

Åtgärd: Under höstens budgetarbete ska NSCs kommande 
utvecklingsinsatser vara planerade och ingå i SMHIs 
samverkansavtal med NSC. Dialog med Stefan N och Mikael H 
är påbörjad. Frågan ska vara löst inför budgetarbetet hösten 
2010. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

   3.1.3 Tillgängligör SMHI-
data från NSC 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Under hösten 2011 har vi utrett ansvaret för detta. Det 
är ett SMHI-övergripande behov. SND-KM är då bara en av 
kravställarna. Mikael Hamström håller i en utredning kring 
behoven. Denna kommer ev att leda till att ett SMHI-projekt 
utformas. 

Åtgärd: Vi avvaktar resultatet av utredningen. Efter 
driftsättningen av Dataportal 2.0 är det ev intressant att visa 
upp goda exempel på SMHI-data i portalen. Det kan leda till att 
vi testar någon enkel väg att länka in NSC-data. 

 

Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Se aktivitet 3.1.2. 

Åtgärd:  

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Aktiviteter är under utformning i samverkan med NSC. 
Under P2 reserverades inga pengar för utvecklingsinsatser från 
NSC eftersom omfattningen var okänd. Det innebär att 
utvecklingsarbete för att tillgängliggöra NSC-data kommer att 
genomföras tidigast 2011. 

Åtgärd: SMHIs generella ambitioner vad gäller att tillgängliggöra 
NSC-data måste utredas. SND-KMs NSC-aktiviteter och dess 
finansiering bör inrymmas i SMHIs samverkansavtal med NSC, 
ev med ett tilläggsavtal. Dialog med Stefan N och Mikael H är 
påbörjad. Frågan ska vara löst inför budgetarbetet hösten 2010. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 3.2 SND-KM - 
Dataportal nivå 3 
utvecklad 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Ej påbörjat 

Åtgärd: Detta arbete inleds 2011. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Som vid APRIL. 

Åtgärd:  

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Påbörjas när pågående projekt är avslutat. 

Åtgärd: Ingen. 

 

 3.2.1 Projekt: SND-KMs 
dataportal nivå 3 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Ej påbörjat. 

Åtgärd: Påbörjas 2011. 
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Verksamhetsmål Kommentar Aktivitet Kommentar 

 3.3 SND-KM - 
Dataportal nivå 4 
utvecklad 
(Basverksamhet) 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Påbörjat i förtid inom aktivitet 3.1.1 

Åtgärd: Fortsätter enligt plan. 

 
 
Uppföljning AUGUSTI 2010 

Status: Som vid APRIL. 

Åtgärd:  

 

Uppföljning APRIL 2010: 

Status: Påbörjas när föregående projekt (nivå 3) är avslutat. 

Åtgärd: Ingen 

 

 3.3.1 Projekt: SND-KMs 
dataportal nivå 4 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Funktionaliteten att erbjuda lagringsutrymme på 
Swestore för dataägare med begränsade datamängder och små 
resurser utvecklas redan i Dataportal 2.0. 

Åtgärd: Genomförs för tidigt.  

 

   3.2.1 Projekt: SND-KMs 
dataportal nivå 3 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Ej påbörjat. 

Åtgärd: Påbörjas 2011. 

 

   3.3.1 Projekt: SND-KMs 
dataportal nivå 4 

 

Uppföljning DECEMBER 2010: 

Status: Funktionaliteten att erbjuda lagringsutrymme på 
Swestore för dataägare med begränsade datamängder och små 
resurser utvecklas redan i Dataportal 2.0. 

Åtgärd: Genomförs för tidigt.  
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Tolkning av statussymbolerna: 

 Pågår enligt plan 

 Ej påbörjat 

 Avslutat med planerat resultat 

 

Förkortningar: 

NSC = Nationellt SuperdatorCentrum i Linköping 

BP 1-8 = De 8 beslutspunkter som varje projekt går igenom enligt PPS projektstyrningsmodell 

PPS = Praktisk ProjektStyrning 





Dnr 2010/714/244 

 

Bilaga 3. 

Medverkande i SND-KM referensgrupp 2010 

Martin Jakobsson, forskare (marin geologi, spec. kartering av havsbottnar och istidsgeologi) 

Stockholms universitet 

Institutionen för geologi och geokemi 

106 91 Stockholm  

Telefon: 08-16 4719  

E-post: martin.jakobsson@geo.su.se 

Hemsida: http://people.su.se/~mjako/ 

 

Rezwan Mohammad, forskare (arbetar med databasutveckling åt Martin Jakobsson) 

Stockholms universitet 

Institutionen för geologi och geokemi 

106 91 Stockholm  

Telefon: 08-16 4777 

E-post. rezwan.mohammad@geo.su.se 

Hemsida: http://www.bbcc.su.se/data 

 

Oskar Kindvall, IT-arkitekt för Svenska LifeWatch, forskare (ekologi spec naturvårdbiologi) 

ArtDatabanken, SLU  

Bäcklösavägen 10 

Box 7007 

750 07 Uppsala 

Telefon: 018-67 22 61 

E-post: Oskar.Kindvall@ArtData.slu.se 

Hemsida: http://www.artdata.slu.se/personal/fotook.asp 

 

Tomas Thierfelder, forskare (biometri, spec. miljöanalys och geoinformatik) 

Inst för energi och teknik, SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Tel: 018-671793, 070-1720472  

E-post:  Tomas.Thierfelder@et.slu.se 

Hemsida: http://www.et.slu.se/TomasT/ 

 

Sofia Bryntse, forskningsassistent (doktorand GIS) 

Inst för energi och teknik, SLU 

Box 7032 

750 07 UPPSALA 

Tel: 018-671893  

E-post:  Sofia.Bryntse@et.slu.se  

Hemsida:  http://www.et.slu.se/bryntse 

 

Christer Jonasson, forskare och biträdande föreståndare (monitoringdata) 

Abisko Naturvetenskapliga Station 

SE-981 07 Abisko 

Tel: 0980-401 79, 0706-354332 

E-post: christer.jonasson@ans.kiruna.se 

mailto:martin.jakobsson@geo.su.se
http://people.su.se/~mjako/
mailto:rezwan.mohammad@geo.su.se
http://www.bbcc.su.se/data
mailto:Oskar.Kindvall@ArtData.slu.se
http://www.artdata.slu.se/personal/fotook.asp
mailto:Tomas.Thierfelder@et.slu.se
http://www.et.slu.se/TomasT/
mailto:Sofia.Bryntse@et.slu.se
http://www.et.slu.se/bryntse
mailto:christer.jonasson@ans.kiruna.se
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Hemsida: http://www.ans.kiruna.se 

David Rayner, forskare (fysiker, spec. modelldata, statistisk nedskalning)  

samt IT-arkitekt för The Greater Baltic Area Paleoclimate Database (BALPAL). 

University of Gothenburg 

Department of Earth Sciences 

PO Box 460 

405 30 Göteborg, Sweden 

Tel: 031-786 4849 

E-mail: David.Rayner@gvc.gu.se 

Hemsida: http://www.gvc.gu.se/kontakt+/Personal/Rayner_David/ 

 

Anna-Lena Axelsson, forskare, koordinator (utveckling av en longitudinell databas för  

skoglig och ekologisk forskning) 

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU 

901 83 UMEÅ 

Tel: 090-786 85 91, 070-376 21 71 

E-post: anna-lena.axelsson@srh.slu.se 

Web: http://www.resgeom.slu.se 

 

Fredrik Charpentier Ljungqvist, forskare (medeltidshistoria, spec. historisk klimatologi) 

Stockholms universitet 

Historia, Centrum för medeltidsstudier 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-16 2811  

E-post: fredrik.c.l@historia.su.se 

Hemsida: http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist.htm 

 

Anders Moberg, forskare (klimatologi, spec. långa meteorologiska tidsserier) 

Stockholms universitet 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

106 91 Stockholm  

Telefon: 08-674 7814 

E-post:  anders.moberg@natgeo.su.se 

Hemsida: http://people.su.se/~amobe/ 

 

Anders Lindroth, professor (interactions between atmosphere and land-surface) 

Lunds universitet 

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper 

Sölvegatan 12 

22362 LUND 

Tel: 046 222 0474, 070 573 8633 

E-post: anders.lindroth@nateko.lu.se 

Web: http://www.nateko.lu.se, http://www.lucci.lu.se 

 

Ulf Jonsell, datasamordnare 

Polarforskningssekretariatet  

Box 50003  

104 05 STOCKHOLM 

Tel: 08-673 96 03, 070-228 64 49 

E-post: ulf.jonsell@polar.se 

Web: http://www.polar.se 

 

http://www.ans.kiruna.se/
mailto:David.Rayner@gvc.gu.se
http://www.gvc.gu.se/kontakt+/Personal/Rayner_David/
mailto:anna-lena.axelsson@srh.slu.se
http://www.resgeom.slu.se/
mailto:fredrik.c.l@historia.su.se
http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist.htm
mailto:anders.moberg@natgeo.su.se
http://people.su.se/~amobe/
mailto:anders.lindroth@nateko.lu.se
http://www.nateko.lu.se/
http://www.lucci.lu.se/
mailto:ulf.jonsell@polar.se
http://www.polar.se/
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Adam Kristensson, forskare kärnfysik 

Department of Physics 

Box 118 

SE-221 00 Lund 

Tel: 046-2227682, 070-6474995 

E-post: adam.kristensson@nuclear.lu.se 

Web: http://nuclearphysics.pixe.lth.se/ 

mailto:adam.kristensson@nuclear.lu.se
http://nuclearphysics.pixe.lth.se/
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Bilaga 4. 

Sammanställning över medverkan i utåtriktade aktiviteter 2010 

Forum Medverkande Aktivitet 

Domänkommitté Earth System Science and 

Environmental Management inom COST, 4-5/3, 

Bryssel. COST finansierar aktioner som i många fall 

handlar om systematisering och nyttjande av data inom 

klimat- och miljöområdet. 

Joakim Langner Svensk delegat 

European climate of the last millennium, Mallorca 8-12 

mars 2010. Session om datapolicy och internationella 

databaser  

Håkan Grudd Presentation 

Polarveckan 19-23 april 2010. Håkan Grudd, 

Barry Broma 

Presentation 

EGU, Annual Assembly, 5-6/5. Session om befintliga 

och planerade satellitemissioner inom miljöområdet. 

Joakim Langner Deltagare 

6th Study Conference on BALTEX, 4-8/6, 

Miedzysdroje, Polen 

Joakim Langner Poster 

FOSS4G, Barcelona, 2010-09-06--09  Deltagare 

NMSC (Nordic Marine Science Conference), 

Strömstad, 2010-09-13--16 

  

22nd International CODATA Conference, Kapstaden, 

2010-10-24 - 27 

Jan Svensson Deltagare 

e-arkivering på högskolor, Umeå Håkan Grudd Presentation 

Ledningsmöte SLU-SMHI, juni, Norrköping Jan Svensson Presentation 

   

 


