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1 Året som gått 

Ett produktivt år av arbete med den svenska infrastrukturen för miljö- och klimat-

data Environment Climate Data Sweden (ECDS) ligger bakom oss.  

Detta år har varit speciellt av flera skäl. Efter mer än två år av utveckling har 

ECDS verksamhet nått en alltmer operationell karaktär. Infrastrukturen håller på att 

mogna. ECDS metadataportal har varit i drift under hela året och avbrotten har 

varit få. Glädjande nog har det också börjat komma in fler beskrivningar av 

intressanta miljö- och klimatdata i ECDS portal. Volymen behöver dock ökas 

avsevärt för att vi verkligen ska nå vår ambition att vara svenska forskares gula 

sidor för miljö- och klimatdata. Under 2012 har ECDS deltagit i många seminarier 

och workshops och besökt många lärosäten, forskargrupper och även enskilda 

forskare. Denna utökade samverkan har gett oss nya insikter, samtidigt som vi 

glädjande nog kan konstatera att vår verksamhet verkar fylla en viktig funktion 

inom dagens forskningsprocess, där det är allt viktigare att kunna hitta relevanta 

data.  

Under året har också ECDS användarstöd fått allt fler förfrågningar från forskare, 

inte minst i samband med Vetenskapsrådets (VR) och Formas utlysningar våren 

2012. Många forskare hörde av sig med frågor som rörde planeringen av 

datapublicering från sina tänkta miljö- och klimatprojekt.  

Året har även varit speciellt eftersom ECDS blev utvärderad av beställaren VR 

under sommaren och hösten. Resultaten från utvärderingen var mycket intressanta 

och bekräftade erfarenheterna utifrån vårt eget verksamhetsperspektiv. ECDS har 

precis påbörjat en mycket lång resa. För att nå målet att förbättra delningen av 

miljö- och klimatdata, som grund för en bättre forskning, behövs inte mindre än ett 

storskaligt paradigmskifte. Det måste bli en självklarhet för forskare att 

dokumentera och dela data. För detta behövs en forskningsmiljö där forskare får 

nödvändig utbildning och nödvändiga resurser samt individuell belöning för detta 

viktiga arbete. Slutsatsarna från utvärderingsrapporten ger ECDS en viktig 

vägledning för förbättringar av verksamheten. Intressant nog lyfter rapporten också 

två stora forskningsstrategiska frågor. Hur kan ECDS bidra till att svenska 

forskningsdata förvaras på ett långsiktigt hållbart sätt och blir användbara för 

framtida forskning? Hur kan ECDS arbeta för att data från svensk forskning ska 

kunna hittas i internationella sammanhang samtidigt som svenska forskare lättare 

kan hitta och använda forskningsdata från sina internationella kollegor?  

De stora miljö- och klimatfrågorna på dagens forskningsagenda håller sig inte till 

nationella gränser. Den internationella samverkan kommer därför att få allt större 

betydelse. ECDS arbete med metadata bygger på väletablerade internationella 

standarder och är därmed en viktig pelare för denna samverkan. Vi kommer även 

att se en allt större tvärvetenskaplig forskning där det behövs broar mellan många 

områden som till exempel naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, hälsa och 

hållbar utveckling. Detta ställer krav på att forskningsinfrastrukturerna 

kompletterar varandra på ett bra sätt så att forskare får optimala förutsättningar för 

sitt arbete. ECDS ökande samverkan med Svensk Nationell Datatjänst och Svenska 

LifeWatch är bra exempel på detta. 
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2 Sammanfattning 

2.1 Kort historik  

Environment Climate Data Sweden (ECDS) inrättades gemensamt av VR och 

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

svenska klimat- och miljöforskare. ECDS ska även ge stöd och rådgivning i 

datafrågor under hela forskningsprocessen. ECDS 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 tillhandahåller 

också information om standarder och verktyg för tillgängliggörande av data och 

kan ses som ett kunskapscentrum för nationell och internationell dataförekomst. 

VR finansierar ECDS med minst 4,5 miljoner kronor per år under perioden 2009-

2013. SMHIs insats är ett in-kind-bidrag på minst 1,7 miljoner kronor per år.  

Verksamheten startade i maj 2009. Perioden fram till och med 2010 var en 

uppbyggnadsfas, med rekrytering av personal och styrelse samt organisation och 

planläggning av verksamheten. Kunskap byggdes 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.  

2.2 Resultat 

Under 2012 har ECDS vidareutvecklat dataportalen, speciellt med en uppdatering 

av metadataprofilen i linje med krav från det europeiska INSPIRE-direktivet. 

Dessutom har samarbetet med NSC fortsatt för att möjliggöra datalagring för 

användare med små behov och små resurser. Ett testprojekt kring visualisering av 

lagrade data inleddes också under 2012. 

Under året har marknadsföringen av ECDS dataportal och tjänster intensifierats 

med syftet att öka kunskapen om ECDS samt kartlägga och infoga datamängder i 

dataportalen. Marknadsföringen inkluderar deltagande i seminarier på olika 

svenska universitet, högskolor och myndigheter samt besök hos forskargrupper och 

även enskilda dataägare och experter. I den utåtriktade verksamheten ingår även 

framtagning av informationsmaterial och riktade kommunikationsinsatser till 

svenska miljö- och klimatforskare och deras universitet.   

Vid årets slut innehöll portalen 116 datamängder av varierande storlek. Antalet 

publicister var 53. Båda mätetalen är lägre än målet för året trots utökade 

marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Det behövs därmed starkare 

incitament för att forskare ska dela sina data. Denna slutsats noterades även i en 

utvärdering av ECDS som genomfördes av en internationell expertpanel på 

uppdrag av VR under hösten 2012. Utvärderingen föreslår flera praktiska 

förbättringar för ECDS arbete och lyfter även upp långsiktiga strategiska behov 
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såsom ökade insatser kring datalagring och en tydligare internationell roll för 

ECDS. 

2.3 Vägen framåt 

Erfarenheterna från verksamheten hittills och rekommendationerna från den 

externa utvärderingen under 2012, ger viktig vägledning för ECDS arbete under 

2013 och framåt. De långsiktiga förbättringsförslagen kommer att utgöra en central 

del i planeringen av ECDS kommande arbete. Denna planering påbörjades redan i 

slutet av 2012 och kommer att resultera i en ansökan till VR om fortsatt 

finansiering av ECDS efter 2013.  
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3 Verksamheten 2012 

ECDS verksamhet beskrivs i verksamhetsplanen som tillsammans med budgeten 

fastställs av styrelsen i november varje år, se Bilaga 1.  

Organisatoriskt har ECDS en utåtriktad verksamhetsdel och en teknisk del som är 

inriktad på IT-utveckling. Figur 1 visar en schematisk och symbolisk bild över 

ECDS infrastruktur.  

Under 2012 har insatserna inom de två olika verksamhetsområdena fokuserats på: 

1) Verksamhet 

a) Vidareutveckla samverkan med användare, framför allt ECDS 

referensgrupp, Bilaga 2. 

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

nationellt och internationellt, Bilaga 3. 

c) Vidareutveckla ECDS kommunikation med användare 

d) Vidareutveckla ECDS hemsida, www.ecds.se  

 

2) Tekniskt stöd 

a) Utveckla dataportalen och metadataprofilen för att åstadkomma INSPIRE-

kompatibilitet 

b) Utveckla supportfunktionen till användare, ECDS Helpdesk 

c) Möjliggöra datalagring på Swestore och administration av denna via 

dataportalen 

 
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 Samhälle 

och säkerhet. 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 Samhälle och 

säkerhets 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 god flexibilitet i att kunna 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.  

3.1 Kompetens 

ECDS har under 2012 arbetat vidare i den konstellation som formades under 2009-

2011. 2012 har personalomsättningen varit låg. Tjänsten som kommunikatör har 

varit vakant under del av året (april-september), men under hösten tillträdde en ny 

kommunikatör. IT-teamet har utökats med en konsult. Gruppen bestod vid slutet av 

2012 av 12 medarbetare som arbetar 10-100 % inom följande roller: 

 Föreståndare 

 Marknadsförare, datainsamling 

 Helpdesk 

 Kommunikation 

 Systemförvaltare, koordinator 

 Teknisk systemförvaltare 

 IT-arkitekt, datamodellerare 

 Systemutvecklare 

 Expert på ISOs standarder och INSPIRE-direktivet 

3.2 Referensgrupp 

ECDS referensgrupp är en viktig del inom ECDS konkreta samarbete med svenska 

forskare. Gruppen består av både dataanvändare och dataleverantörer från främst 

universitet och högskolor samt några myndigheter. 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 22 aktiva medlemmar, se Bilaga 2.  
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3.3 Samverkan med Nationellt Superdator Centrum, NSC 

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

regelbundna möten och praktiskt utvecklingsarbete. Arbetet har huvudfokus på 

datalagring inom det svenska nationella lagringsinitiativet Swestore, som har vuxit 

fram som en viktig aktivitet under nätverket SNIC. ECDS och NSC har också tagit 

ett första steg i ett långsiktigt arbete med att ta fram tjänster kopplade till data som 

lagras på Swestore.  

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

SNIC/Swestore samt att följande dokument är framtagna som grund för 

datalagringsverksamheten och kommande Service Level Agreements med 

användare: 

 Samverkansavtal för ECDS som en del SMHIs samverkansavtal med NSC 

 Memorandum of Understanding between ECDS and SNIC, under 

utformning 

 ECDS Datalagringspolicy 

 Letter of Comfort, där ECDS får rättshandlingskapacitet från SMHI 

3.4 Samverkan med Svensk Nationell Datatjänst, SND 

ECDS samverkar aktivt med sitt systerinitiativ inom området samhällsvetenskap, 

humaniora och medicin, SND. Samverkan sker på flera plan och i både 

övergripande frågor och konkreta tekniska frågor. Genom att ECDS och SNDs 

föreståndare är adjungerade till respektives styrelse, skapas en bra plattform där 

gemensamma strategiska frågor kan lyftas. Båda initiativen verkar aktivt för en 

förbättrad tillgång till viktiga forskningsdata inom sitt respektive område och har 

mötts vid flera nationella konferenser om ”open access” under året. När det gäller 

tekniska samarbeten har både ECDS och SND behov av robusta och långsiktiga 

lösningar för lagring av forskningsdata, såsom SNIC/Swestore. SND är även det 

svenska centret för utdelning av digitala objektidentifikationer (DOI) för 

datamängder. Genom SND har ECDS fått tillgång till en egen DOI-serie som 

kommer att användas framöver för data där en långsiktig lagring kan garanteras. 

SND har en liknande utåtriktad verksamhet som ECDS med mål att nå fler forskare 

som kan tänkas ha nytta av infrastrukturen. De har också identifierat liknande 

svårigheter att få forskare att aktivt medverka till att dela sina data. 

3.5 Samverkan med Svenska LifeWatch, SLW 

Samarbetet mellan ECDS och SLW har börjat byggas upp under året. ECDS 

medverkade vid ett av SLWs svenska samordningsmöten och SLW bidrog med en 

presentation till mötet med ECDS vetenskapliga kommitté och styrelse. Det 

övergripande samarbetet mot det gemensamma målet att förbättra tillgången till 

data inom respektive infrastrukturs ämnesområde, kompletteras med konkreta 

arbeten kring metadata och IT. Detta har resulterat i att Dyntaxa och Artdatabanken 

är synliga i ECDS dataportal. Ett möte mellan kommunikatörerna för SLW och 

ECDS konkluderade att behoven av utåtriktad verksamhet är olika på grund av 

projektens olika utveklingsfas. Därför har ECDS under året inte haft några 

gemensamma informationskampanjer men däremot sett till att informera om SLW i 

våra möten med forskare. 
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3.6 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: 

 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 

 

Mot bakgrund av ovanstående kriterier tillsattes under 2011 följande vetenskapligt 

rådgivande kommitté för ECDS: 

 Deliang Chen, GU, August Röhss Professor för fysisk geografi med 

inriktning geoinformatik, ordförande VRK 

 Manuela Soares, KOM, Chef på DG-forskning, GEO vice-ordförande för 

det europeiska området 

 Ipek Erzi, TUBITAK, Vice-ordförande för COST:s domänkommitté 

ESSEM 

 André Jol, EEA, Chef för enheten för sårbarhet och anpassning, 

klimatexpert 

 

Ett första möte genomfördes 2012-02-08 – 09 parallellt med ett ordinarie möte med 

ECDS styrelse. Utöver ECDS vetenskapligt rådgivande kommitté och styrelse 

deltog även flera representanter från VR, SLW och Naturvårdsverket. Mötet 

innehöll en inledande session med presentationer av aktuella utvecklingar inom 

datadelning inom Sverige och internationellt.  

I slutsatserna från mötet konstaterades speciellt: 

 Bättre tillgång till miljö- och klimatdata är viktigt både utifrån ett 

forsknings- och miljöpolitiskt perspektiv 

 Bättre incitament behövs för att uppnå en ökad delning av data 

 Att koppla samman distribuerade datakällor och -arkitekturer innebär en 

stor teknisk utmaning. Användningen av vedertagna internationella 

standarder såsom INSPIRE har en stor betydelse för detta arbete. 
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Slutsatser från mötet finns på ECDS hemsida tillsammans med information om den 

vetenskapligt rådgivande kommittén. 

Under 2012 påbörjades planering för nästa möte mellan ECDS vetenskapligt 

rådgivande kommitté och styrelse. Mötet kommer att genomföras 2013-03-13–14, 

med fokus på ECDS framtid efter första projektfasen. 

3.7 Utåtriktad verksamhet 

Den utåtriktade verksamheten inleddes 2010 genom deltagande i nationella och 

internationella konferenser och workshops, samt etablering av referensgruppen.  

Under 2011-2012 har ECDS utåtriktade verksamhet successiv trappats upp. En 

lista med utvalda nationella och internationella seminarier och konferenser med 

medverkan från ECDS ges i Bilaga 3. Medlemmarna i ECDS referensgrupp bidrar 

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

Under året har ECDS aktivt kontaktat ett hundratal forskare som kan tänkas bidra 

med intressanta data till ECDS dataportal, främst via befintligt nätverk men även 

genom sökning på universitet och högskolor. Dessutom har ECDS tagit initiativ till 

samverkan med andra infrastrukturprojekt, som till exempel ICOS. 

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. Däremot är steget ofta långt till att sedan även bidra med data i 

portalen. 

3.8 Kommunikation 

En kommunikationsplan som håller ihop detta arbete har tagits fram, se Bilaga 4. 

Aktiviteterna fokuseras huvudsakligen på att få in mer data i portalen. ECDS har 

haft ambitionen att samverka kring kommunikation med svenska LifeWatch och 

VR. Då ECDS under del av året varit utan kommunikatör har detta påverkat 

kommunikationsverksamheten, då en del aktiviteter har senarelagts.  

ECDS kommunikation med omvärlden 2012 har genomförts på olika sätt: 

 Samverkan, se avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5 

 Support till användare, se avsnitt 5.3 

 Möten och seminarier, se avsnitt 3.7 

 Hemsidan, detta avsnitt 

ECDS hemsida har vidareutvecklats under året. Den 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, liksom de seminarier och föreläsningar ECDS medverkar i. 

Besöksstatistik för www.ecds.se och dataportalen finns i avsnitt 8.  

Ett nytt informationsblad direkt riktat mot forskare togs fram under hösten.  

http://www.ecds.se/
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3.9 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. Det konkreta arbetet har 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 ECDS metadata följer INSPIREs riktlinjer. ECDS har under 2012 

utvidgat metadataprofilen så att den nu även innefattar samtliga obligatoriska 

metadataelement i INSPIREs metadataprofil. I dataportalens gränssnitt för 

publicering av data kan användaren nu välja om han/hon vill mata in sina metadata 

enligt INSPIREs metadataprofil eller enligt ECDS tidigare och något enklare 

profil. 

Under 2012 uppdaterades metadataprofilen till version 2.1. Metadataprofilen finns 

beskriven i ett referensdokument som nås via ECDS hemsida. 

  

http://www.geodata.se/
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4 Extern utvärdering av ECDS 

Under 2012 utvärderades ECDS av VR tillsammans med 10 andra svenska 

forskningsinfrastrukturer. Syftet med utvärderingen var att identifiera resultaten av 

de elva infrastrukturernas verksamheter så här långt i deras etablering och 

uppbyggandsfas, samt erhålla underlag för att ta beslut om fortsatt 

finansieringsnivå och finansieringsvillkor. Utvärderingen fokuserade speciellt på 

följande fem aspekter: 

 Infrastrukturernas utveckling med hänsyn till organisation och verksamhet 

 Infrastrukturernas tillgänglighet för forskare 

 Samarbeten mellan infrastrukturernas noder, mellan de nationella 

infrastrukturerna samt mellan nationella och internationella infrastrukturer 

 Ett användarperspektiv med särskilt fokus på stöd och utbildning för 

användare 

 Förhållandet mellan värduniversitetet och forskningsinfrastrukturen 

 

Resultatet av utvärderingen syftar till att utgöra underlag till VRs beslut (via Rådet 

för Forskningsinfrastruktur) om fortsatt finansiering och om eventuella åtgärder för 

att förbättra förutsättningarna för deras verksamhet. Utvärderingen genomfördes av 

internationella expertpaneler som informerades genom underlag som respektive 

infrastruktur hade sammanställt, möten med dess representanter och resultat från 

intervjuer med dess användare.   

Enligt utvärderingsrapporten har ECDS verksamhet kommit igång. ECDS portal 

för miljö- och klimatdata arbetar efter den vedertagna internationella standarden för 

metadata inom INSPIRE och har en stor potential. Det behövs dock en mycket 

större volym av registrerade data i portalen innan ECDS når sin fulla potential. 

Utvärderingsrapporten ger även ett tiotal konkreta rekommendationer med relevans 

för ECDS framtida arbete. Förbättringsförslagen berör praktiska frågor såsom 

ECDS interna organisation och externa styrning men även två stora strategiska 

beslut om den framtida utformningen av ECDS. Den ena av dessa strategiska 

frågor är hur ECDS kan hjälpa till med datalagring i ökad utsträckning. Med 

dagens upplägg av ECDS ligger fokus på metadata medan datalagring stöds i 

mindre omfattning. Den andra stora strategiska frågan är hur ECDS ska förverkliga 

sina ambitioner att svenska miljö- och klimatdata ska få en bättre internationell 

koppling.  

Rekommendationerna från utvärderingen ger en värdefull vägledning för ECDS 

framtida arbete och planeringen för ECDS nästa arbetsperiod (2014-2018). Arbetet 

med ECDS nästa fas påbörjades redan under 2012 och kommer att presenteras i en 

förlängningsansökan till VR under våren 2013.  
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5 Teknisk utveckling 2012  

Under år 2012 reducerades temporärt resurserna för systemutveckling och 

förvaltning och mer resurser lades på utåtriktad verksamhet. 

5.1 ECDS Dataportal 

Under året har ECDS driftsatt tre nya utgåvor av ECDS dataportal. 

Den första var en utgåva med buggrättningar och smärre förbättringar i 

funktionalitet. 

Den andra innebar en större förbättring och inkluderade en förändring i ECDS 

metadataprofil. Den innehåller nu samtliga obligatoriska metadataelement i den 

svenska INSPIRE-profilen, vilket innebar fem nya metadataelement.  Ytterligare 

två nya metadataelement har lagts till. Den första anger status på datamängden, t ex 

planerat, under utveckling, komplett, avvecklat. I det andra metadataelementet kan 

man ge en unik identifierare på datamängden till exempel DOI. 

I den tredje utgåvan, som driftsattes i januari 2013, anpassades ECDS dataportal till 

förändringar i IT-infrastrukturen såsom ny version av operativsystem, ny version 

av databashanterare och ny mailserver. 

5.2 Datalagring på Swestore 

Swestore är en nationell datalagringsresurs finansierad av VR via SNIC. 

ECDS har ett lagringsutrymme på Swestore, som är avsett för lagring av data från 

”dataägare med små behov och begränsade resurser för datahantering”. Drygt tio 

datamängder är lagrade där och samtliga är åtkomliga via ECDS dataportal. Hittills 

har lagringen på Swestore verkställts manuellt. En handläggare från ECDS 

kopierar forskarens datafiler till en lämplig katalog på Swestore. En programvara 

där behöriga forskare själva kan hantera sina datamängder (spara filer, ta bort filer, 

byta ut filer m m) har utvecklats under hösten och kommer att driftsättas under 

kvartal 1 2013. 

ECDS kommer även att implementera THREDDS för åtkomst till data lagrade på 

Swestore. THREDDS är ett analysverktyg som underlättar hanteringen av data i ett 

antal dataformat, varav det vanligaste är netCDF. Med dess hjälp kan metadata 

visas, ett areautsnitt ur filer kan tas fram och data kan visualiseras. OGC-tjänsterna 

WCS och WMS är implementerade. THREDDS finns idag i en demoversion för 

data lagrade på en filtjänst på SMHI. Efter en förändring i Swestores infrastruktur 

som ska implementeras våren 2013 kan THREDDS kopplas till Swestore och 

driftsättas. 

ECDS använder även lagringsutrymmet på Swestore för att lägga upp grafiska 

illustrationer för datamängder. En datamängd där en grafisk illustration ingår i 

metadata ökar datamängdens synlighet och gör ECDS dataportal mer attraktiv.  
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5.3 Helpdesk 

Utöver dataportalens funktionalitet erbjuder ECDS även support till användare. 

Denna funktion kallas ECDS Helpdesk. Kunniga personer inom ECDS ger stöd till 

forskare i frågor som rör datahantering, speciellt sökning och publikation av data, 

men även datakommunikation och datalagring.  

Under 2012 har ungefär 30 forskare kontaktat ECDS helpdesk. De flesta frågorna 

har handlat om hur en datapublikationsplan fylls i och dessa kontakter har tagits i 

samband med utlysningar från Formas och VR. Andra exempel är frågor kring en 

speciell datamängd eller intresse för att skriva in en metadatapost i ECDS för sin 

egen databas. De forskare som redan har sina data i nationella eller internationella 

databaser med egen metadatahantering efterfrågar ofta en automatisk överföring av 

dessa till ECDS. 
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6 Ekonomisk redovisning 

6.1 Bokslut 2012 

ECDS ekonomiska bokslut redovisas i Tabell 1. Den speglar fördelningen mellan 

lönekostnader och expenser samt fördelningen mellan verksamhet och 

teknikutveckling. ECDS verksamhet inkluderar marknadsföring, helpdesk och 

administration. ECDS teknikutveckling omfattar både förvaltning och utveckling 

av dataportalen. 

 

 

Tabell 1. Fördelning av ECDS kostnader 2012.  

 

Bokslut 2012 
    

     Verksamhet (tkr) Löner Expenser 

  Föreståndare 884 56 

  
Styrelse 123 11 

  Referensgrupp, vetenskaplig 

kommitté 
14 43 

  Marknadsföring, 

informationsmaterial 
311 20 

  Samordning, kompetens- 

centrum, helpdesk 
991 30 

Verksamhet 

Summa 2323 160 2483 tkr 

     Teknik (tkr) Löner IT-miljö 

  Förvaltning 1186 100 

  Utveckling 0 30 Teknik 

 Summa 1186 130 1316 tkr 

     Intäkter 2012 4500 tkr 

  Överskott 2011 413 tkr 

  Utfall 2012 3799 tkr 

  Täckningsbidrag 389 tkr 

  Överfört till 2013 725 tkr 

  
   

  SMHI – INSPIRE 4280 tkr 
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6.2 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-

2013. Denna tas successivt upp till diskussion i styrelsearbetet. 

 

 

Figur 2. Procentuell fördelning av resurser 2012  

 

 

6.3 SMHIs och NSCs medfinansiering 

SMHIs och NSCs medfinansiering på minst 1,7 mkr per år redovisas med koppling 

till utvecklingsprojekt inom SMHI 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 2.  

Siffrorna som är markerade med * visar en uppskattning av ”in-kind-bidrag”. 

Dessa parallellprojekt har ECDS etablerat samarbete med. Mål för samarbetet är 

framför allt synergier för teknikutvecklingen. Detta åstadkoms genom att tekniska 

plattformar och kompetens samordnas så långt det är möjligt. Dessutom kommer 

utvalda datamängder från SMHI att kunna levereras via ECDS dataportal och på 

sikt även visualiseras. Resultaten kommer att synas först när dessa parallella 

projekt har nått sina mål. 

Projektet SMHIs INSPIRE Dataportal (SID) drivs i nära samverkan med ECDS. 

Samma personer utvecklar dessa två system i ett team. Under 2012 är resultat av 

samverkan gemensam kompetensutveckling samt samordnade metadataprofiler. 

Allteftersom SMHIs data blir tillgängliga enligt INSPIREs krav via SID, kommer 

de även att publiceras via ECDS. Det kommer att ske successivt under 2013. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013

%
 

Fördelning av resurser mellan Verksamhet och 
Teknik 

Verksamhet (%) Teknik (%)



21 

 

Därför räknar vi med att SID-projektets budget kan täcka in större delen av SMHIs 

del av in-kind-bidraget. Det finns även andra projekt som SMHI driver som 

kommer att komma ECDS till nytta när de är klara. Några av dem är nämnda i 

tabellen ovan med en liten delsumma av deras totala budget. 

Summan som redovisar NSCs del av In-kind-bidraget är ett faktiskt utfall kopplat 

till den arbetstid de har lagt ned på samverkan inom ECDS. 

 

 

Tabell 2. SMHI-projekt av nytta för ECDS 2012 

 

Projekt Nytta för ECDS Summa  

(tkr) 

Projektets 

kostnad (tkr) 

SMHIs INSPIRE 

Dataportal (SID) 

Metadatamodell för INSPIRE 
1 400 * 4 280 

SMHI-data till ECDS dataportal 

NSC medverkan 
Datalagerexpert, samordningsmöten 

190  
Swestore-utveckling 

NewArc/MORA 

BÅK-tvätt  

Produktportalen 

Meteorologiska data, metadatamodell, 

sökfunktioner 

Visualisering (på sikt) 

200 * 19 627 

 Summa, ca 1,7 mkr  

 

  



22 

 

7 Styrelse 

VR 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 för analys 

och forskningsavdelningen, (ledamot utsedd av SMHI) 

 Lars Eklundh, Lunds Universitet, Professor, Institutionen för naturgeografi 

och Ekosystemvetenskap, (ledamot utsedd av VR)  

 Agneta Andersson, Umeå Universitet, Professor, Institutionen för ekologi, 

miljö och geovetenskap, (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd 

av VR och SMHI gemensamt)  

 Hjalmar Croneborg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Chef program arter, 

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 SNIC, Jacko Koster, närvaro- och yttranderätt vid 

ECDS styrelsemöten. Magnus Stenbeck som tidigare hade varit adjungerad till 

ECDS styrelse i rollen som föreståndare för DISC avtackades för sitt arbete när 

DISC lades ner. Som ny adjungerad medlem valdes Jacko Koster (SNIC). 

 

Fyra styrelsemöten har hållits: 

2012-02-09 Norrköping, SMHI 

2012-05-08 Stockholm, Naturvårdsverket 

2012-09-25 Norrköping, SMHI 

2012-12-10 Stockholm, Naturvårdsverket 

 

 

Styrelsemöten hålls i ökande omfattning som videomöten för att spara tid, pengar 

och miljö. 

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

Styrelseprotokoll och Verksamhetsplan finns på ECDS projektplats 

(www.projectplace.se). 

  

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

Besöksstatistik för www.ecds.se redovisas i Tabell 3. För ECDS Dataportal 

används nyckeltal redovisade i Tabell 4.  

 

Tabell 3. Antal besök på www.ecds.se totalt (dataportalen exkluderad) 

 

 

 

Tabell 4. Nyckeltal ECDS Dataportal 

 

Datum Tillgänglighet

/månad % 

Antal 

besök/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 

2013-01-01 99,94 544 53 116 

 

Statistiken från www.ecds.se visar att såväl antal besök, unika besökare och 

sidvisningar har ökat jämfört med föregående år. Antal sidvisningar per besök har 

minskat, vilket tyder på att de besökare som återkommer flera gånger har lärt sig 

att hitta på sajten och söker sig till de för dem mest användbara sidorna. De sidor 

med flest antal sidvisningar redovisas i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Sidor på www.ecds.se med flest sidvisningar 

 

 Antal sidvisningar 2012 

ECDS förstasida 6771 

Search data 2915 

Publish data 1282 

Data publication plan 1156 

 

  

 Besök Unika besökare Sidvisningar Sidvisningar/besök 

2011 2 483 586 8 081 3,25 

2012 6 505 2 310 16 380 2,52 

http://www.ecds.se/
http://www.ecds.set/
http://www.ecds.se/
http://www.ecds.se/
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Bilaga 1. ECDS Verksamhetsplan 

 

 

ECDS Verksamhetsplan 

2010-13 
 

Reviderad 2012-12-04  Dnr 2012/2325/10.5 

 

 

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 ECDS 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-direktivets krav på metadata.  

• Portal nivå 3 - utökad funktionalitet för att tillgängliggöra och visualisera data samt integrera med 

lämpliga datakällor (databaser/dataportaler).  

• 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 infoga metadata 

för svenska data relevanta för 

klimat- och miljöforskning 

samt länka till relevant 

internationell dataförekomst.  

Kartläggningen samordnas 

med marknadsförings-

aktiviteter och genomförs på 

en ambitionsnivå i linje med 
tillgängliga resurser. 

 

1.1.1 Kartlägga nationella 

forskningsdata, relevanta för 
ECDS 

Samverka med forskare, 

forskningsorganisationer och 

forskningsfinansiärer för att hitta 

relevanta data.  Metadata för dessa 

infogas i ECDS dataportal.  

 

2013-12-31 

  1.1.3 Kartlägga internationella 
data, relevanta för ECDS 

Inventerainternationella 

dataportaler relevanta för klimat- 

och miljöforskning. Upprätta länkar 
till dessa på ECDS portal.  

 

2013-12-31 

  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 2013-12-31.  

 

1.2.1 Etablera en vetenskapligt 

rådgivande kommitté 

Etablera en vetenskapligt 
rådgivande kommitté.  

 2011-06-01 

  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 
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Verksamhetsmål  Aktivitet  Slutdatum 

  1.2.3 Marknadsföra ECDS 
dataportal och tjänster 

Uppsökande verksamhet för att 

sprida information om ECDS och 
värva datamängder.  

 

2013-12-31 

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 2013-12-31  

 

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. Detta görs 

av forskarna själva. ECDS 
Helpdesk hjälper till vid behov. 

 

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 

  2.1.6 Kommunikation med 
användare 

Detaljerade aktiviteter planeras 

och följs upp i ECDS 
Kommunikationsplan. 

 
2013-12-31 
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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, NV och 

Geovetarcentrum i Lund pågår 

under 2012. Utvecklingen 

genomförs 2013. Ambitionen är att 

kunna demonstrera både skördning 
och vidaredistribution av metadata.  

Visualisering och distribution av 

data som lagras på Swestore (i 

NetCDF-format) möjliggörs via 
verktyget THREDDS.  

 

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 

 

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" 

 

2013-01-31 
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administreras av ECDS. Data 

tillgängliggörs via ECDS 

dataportal.  
Klart 2013-01-31  

laddas ned via direkt koppling till 

Swestore.  

3.4 ECDS – Ansökan om 
finansiering 2014 ff. 

VR utvärderade ECDS 

verksamhet hösten 2012. 

Resultatet finns publicerat i en 

rapport och utgör grunden för 

ansökan om förlängning och 

ny verksamhetsplan. 
Klart 2013-04-15???  

 

3.4.1 Skriva ansökan… 

 

 

2013-03-30 

     

Statussymboler 

 Arbetet pågår enligt plan 

 Arbetet avslutat med förväntat resultat 

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. 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 

Lars Eklundh Lunds, Universitet, Professor, Institutionen för Naturgeografi och 

Ekosystemvetenskap, (ledamot utsedd av VR)  

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

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

Hjalmar Croneborg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Chef program arter, Artdatabanken, 

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

Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef för analys och 

forskningsavdelningen, (ledamot utsedd av SMHI) 

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

Uppdragsgivare: Vetenskapsrådet (kontaktperson, Magnus Friberg)  

Föreståndare: Thomas Klein 
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Projektgrupp:  

Britt Frankenberg   

Jan Svensson 

Thierry Barrusta 

Barry Broman 

Jessica Forsgard  

Cecilia Bennet 

Zhengjian Zhao 

Frank van der Stelt  

 

 

Vetenskapligt rådgivande kommitté (VRK):  

 Deliang Chen, GU, August Röhss Professor för fysisk geografi med inriktning 

geoinformatik, ordförande VRK 

 Manuela Soares, KOM, Chef på DG-forskning, GEO vice-ordförande för det europeiska 

området 

 Ipek Erzi, TUBITAK, Vice-ordförande för COST:s domänkommitté ESSEM 

 André Jol, EEA, Chef för enheten för sårbarhet och anpassning, klimatexpert 

 

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 10/12 2012 

 

Thomas Klein 

Föreståndare ECDS  

 

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

 

Norrköping 10/12 2012, för Styrelsen 

 

Joakim Langner 
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Bilaga 2. Medverkande i ECDS referensgrupp 2012 

ECDS Referensgrupp 2012 
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 

Buckland Philip UU Dept. Historical, Philosophical and Religious Studies 

Umeå University, Sweden 

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 

Hellström Margareta LU Lunds universitet 

Sölvegatan 12 

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper 

22362 LUND 

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 

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 

http://www.idesam.umu.se/english/
http://www.idesam.umu.se/english/
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Mohammad Rezwan  SU Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Institutionen för geologi och geokemi 

Nilsson Carin SMHI SMHI, 601 76  Norrköping 

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 

Wikner  Johan  UMU Havsmiljöinstitutet, Umeå Marina 

Forskningscentrum, Norrbyn  

SE-910 20 Hörnefors 
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Bilaga 3. Sammanställning utåtriktad verksamhet 

Möten och seminarier med ECDS-deltagande 2012 

 

Nationellt 

 Marknadsföring ECDS, Havsmiljöinstitutet, Göteborg, 25 januari  

 

 Diskutera samverkan med EPOS, Uppsala universitet, 6 februari  

 Möte VR Stockholm, 21 februari  

 

 Samverkan kommunikation, Stockholm universitet, 2 mars  

 Telefonkonferens om forskningens tillgång till myndigheternas geodata, VR, 7 mars  

 NSC, Linköping University, 13 mars  

 Representation av Vetenskapsrådet inom geodata-samverkan partsmöte, 21 mars  

 Polarforum, Stockholm 26-27 mars  

 

 Workshop om datahantering, Luleå tekniska universitet, 2-3 april  

 Seminarium Umeå Universitet och SLU ”open access för forskningsdata”, Umeå 3-4 april  

 Möte Stockholms universitet, 24 april  

 

 Telefonkonferens med SUHF om tillgång till geodata för universitet och högskolor, 7 maj  

 Planering utvecklingsinsatser, SLU, 16 maj  

 Möte Lunds tekniska högskola, 24 maj  

 Möte Vattenresurslära, Lund, 24 maj  

 Telefonkonferens med SUHF om tillgång till geodata för universitet och högskolor, 25 maj  

 Svensk myndighetssamverkan för fjärranalys och GMES, Umeå, 28-29 maj 

 SMHI-lab Göteborg, 29-30 maj  

 Möte VTI miljöforskare, maj  

 

 SMHI-Bpo, Norrköping, 16 augusti  

 Geodata för utbildning och forskning, Uppsala, 24 augusti  

 

 Seminarium Digitala explosionen, Göteborg, 17 september  

 Utvärdering VR, Stockholm, 18 september  

 Möte Geovetarcentrum, Göteborgs universitet, 24 september  

 Seminarium Geovetarcentrum Göteborg, 25 september  

 Möte Atmosfärskemi, Göteborgs universitet, 25 september  

 Möte om DOI, SND Göteborg, 25 september  

 

 Möte Uppsala Universitetsbibliotek, 22 oktober  

 Möte Svenska LifeWatch, 23 oktober  

 

 Seminarium CEC Lund, 14 november  

 GIS-dagen, Lund, 14 november  

 Konferens Hav och samhälle, Havsmiljöinstitutet, 28-29 november  

 

 Planering av gemensamma utvecklingsinsatser SLW, SLU Uppsala, 19 december  
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Internationellt 

 ECDS vetenskapligt rådgivande kommittee och styrelse, Stockholm, 9 februari 2012. 

 

 GEO HLWG-22, Bryssel, 9 mars 2012 

 

 EGU 2012, Wien, 23-24 april 2012 

 

 GAC, Göteborg, 23-24 maj 2012 

 

 GEO HWLG-23, Bryssel, 23 oktober 2012 

 

 GEO-IX, Brasilien, 22-23 november 2012 

 GMES-möte av svenska myndigheter och EEA, Stockholm, 30 nov 
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Bilaga 4. Kommunikationsplan 

                                                      

 

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 utnyttjas ecds.se, SMHIs interna och externa kanaler och pressutskick. 

Kommunikationsaktiviteter ska om möjligt samordnas med Svenska 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 

- Svenska forskare inom miljö- och 

klimatområdet 

- Prioriterade forskargrupper: 

forskare/dataägare vid Stockholms, 

Göteborgs, Lunds, Umeå/Luleå 

universitet, SLU.  

- Forskare/dataägare vid SMHI 

- Internationella forskare inom miljö- 

och klimatområdet 

Bidra med data. Använda portalen. 

 

 

 

 

 

Känna till, internationell datadelning. 

- Forskningsfinansiärer 

- Miljödepartementet 

- Myndigheter: Naturvårdsverket, SGU, 

Rymdstyrelsen, Lantmäteriet, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen 

- IVL 

- Branschtidningar, 

vetenskapsredaktioner 

- CEC (Carin 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 

 

 

Aktivitetsplan nedan revideras kontinuerligt. 

 

 

2012-03-20/IG 
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Aktivitetsplan kommunikation ECDS 2012 

VAD SYFTE HUR 

Besök/seminarier 

Delta vid konferenser 

 

 

 

 

 

Verka för datafångst och 

användande av portalen, 

allmänt sprida kunskap 

om ECDS  

 

Även sprida kännedom 

om Svenska LifeWatch 

Se separat dokument ”Reseplan”. 

-Aktivt ta kontakt med Stockholms, 

Göteborgs, Lunds, Umeå och Luleå 

universitet. 

-Se VRs tidigare utlysningar för info om 

dataägare. 

-Inventera aktuella konferenser 

Hemsidan (ej 

dataportalen) 

 

– förstasidan 

 

 

 

– plats för dokumentation 

 

 

Kontinuerlig förbättring 

och uppdatering 

 

Översiktlig ingång, 

förmedla aktualiteter. 

Lyfta fram nya dataset. 

 

Skapa en plats för tidigare 

dokument 

 

Stående punkt på projektgruppens 

kommunikations-möten 

Snygga till, uppdatera med nyheter 

 

 

 

 

 

Bygga kontakter/nätverk: Sprida kunskapen om 

ECDS 

Ta fram gemensamma budskap 

Plan för gemensamma aktiviteter 

Utskick Sprida intresset för 

ECDS, verka för 

användandet av portalen 

Utskick till nyckelpersoner (t ex prefekter 

och tidigare intervju-personer), 

nyhetsbrev, pressutskick, info SMHIs 

kanaler 

Trycksaker/reklam Sprida intresset för ECDS Infoblad svenska 

Utvärdering 

 

 Antal nya dataset, besöksstatistik, 

pressbevakning 

Övriga idéer: 

Showcase, 

instruktionsfilm, 

Annonsering, 

vetenskapliga artiklar, 

wikipedia, sociala medier, 

årligt ECDS-möte 

  

 




