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1 Året som gått  

Året som gått har varit ett förnyelsens år för ECDS men också ett verksamhetsår 

som präglats av osäkerhet inför framtida förvaltning av systemet. ECDS har 

utvecklats i en ny teknisk plattform. En ny portal anpassad till pågående utveckling 

för ökad delning av forskningsdata lanserades under året. Ett ökat intresse för 

ECDS tjänster har uppmärksammats under året – sannolikt som en följd av 

Vetenskapsrådets uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen 

forskningsinformation och öppna forskningsdata. 

I väntan på att en svensk policy för öppna data implementeras och att intresset för 

öppna forskningsdata ska omsättas i praktisk handling, har ECDS under året arbetat 

enligt en verksamhetsinriktning som fortsätter att göra fler datamängder 

tillgängliga. Det har bedömts som centralt för ECDS fortsatta utveckling att satsa 

tillgängliga resurser på ett arbetssätt för datainsamling och publicering som ger 

resultat för att öka tillgängligheten av svenska miljö- och klimatdata. Flera nya 

satsningar har därför gjorts inom ECDS för att utveckla verksamheten och anpassa 

den till rådande omvärldsläge: 

 Utveckling och lansering av en ny mer användarvänlig teknisk 

plattform/portal 

 Samverkan med portaler både nationellt och internationellt för att skörda 

och spegla data för ökad spridning och tillgänglighet av delade data. 

 Samverkan internationellt i organisationer som ICSU-WDS, Research Data 

Alliance och EUDAT för att utöka kontaktytorna mot fler datacenter och 

integration mellan databaser. 

 Förberedelser för utökade datatjänster som automatiserad tilldelning av 

DOI vid datalagring. 

ECDS nya tekniska plattform och arbetssättet har medfört att antalet sökbara 

metadataposter i ECDS portal under 2015 har ökat från ca 200 till över 1000 

metadataposter. Parallellt med utvecklingsarbetet har även ett utredande arbete 

bedrivits för att hitta en ny värdorganisation för ECDS system. Under rätt 

förutsättningar har Göteborgs universitet erbjudit sig att ta över värdskapet av 

ECDS. Den stora utmaningen för ECDS framtid ligger i beroendet av att 

målgruppen, dvs. forskarsamhället, genomför institutionella och kulturella 

förändringar för att data från offentligt finansierad forskning ska börja delas öppet 

till sin fulla potential. 
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2 ECDS verksamhet 2015 

 Kort historik  2.1

Environment Climate Data Sweden (ECDS) inrättades gemensamt av 

Vetenskapsrådet och SMHI 2009. ECDS är en svensk e-infrastruktur för forskning 

som erbjuder 

 enkel självservice för registrering av data och metadata 

 säker lagring av forskningsdata med metadata 

 digitala ID för forskningsdata 

Syftet med e-infrastrukturen är att förbättra tillgången till data för svenska klimat- 

och miljöforskare. ECDS ger även stöd och rådgivning i datafrågor under hela 

forskningsprocessen. ECDS fungerar som en länk mellan dataproducenter och 

dataanvändare.  

Under 2011 togs ECDS dataportal i drift och metadata för de första datamängderna 

publicerades. Den utåtriktade verksamheten med support och att förespråka öppen 

tillgång av miljö- och klimatdata samt datapublicering etablerades. 

Under hösten 2012 utvärderades ECDS av en internationell expertpanel på uppdrag 

av Vetenskapsrådet. Utvärderingen belyste bland annat det långsiktiga strategiska 

behovet av ökade insatser kring datalagring och en tydligare internationell roll för 

ECDS. Slutsatserna från den internationella utvärderingen har påverkat hur 

verksamheten bedrivits under 2014 och 2015.  

Trots intresse bland enskilda forskare har ECDS också upplevt en allmän brist på 

efterfrågan från forskarsamhället på de tjänster som erbjuds, troligen på grund av 

låga incitament och brist på meritering för att dela information om sina data. Att 

förespråka delning av data utan nationell policy för öppen tillgång av 

forskningsdata i kombination med brist på internationella standarder för ett antal 

viktiga frågor som rör dataidentifiering, attribution, citering och länkning har varit 

en utmaning under åren som blivit allt mer tydlig.  

Sannolikt som en följd av Vetenskapsrådets regeringsuppdrag med att ta fram 

nationella riktlinjer för öppen forskningsinformation och öppna forskningsdata, har 

medvetenheten om behovet av att dela data ökat och intresset för ECDS tjänster 

också märkbart ökat det senaste året. 

För att underlätta för forskare att registrera data och metadata samt för att attrahera 

fler användare, inledde ECDS en process med att förnya dataportalens tekniska 

system under 2014. 

 Resultat  2.2

Under 2015 har fokus legat på att fortsätta utvecklingen av den nya tekniska 

plattformen för ECDS som inleddes 2014 och att efter lanseringen även 

demonstrera den nya portalen. Den nya portalen ecds.se öppnades upp efter 

sommaren och ECDS-teamet har fått god positiv feedback på användbarhet och 

design. Den nya tekniken underlättar även teknisk förvaltning med att spegla och 

skörda metadata från andra portaler. Antalet sökbara metadataposter i ECDS portal 

har under 2015 ökat från ca 200 till över 1000 metadataposter.  
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Figur 1. ECDS nya portal lanserad under 2015. 

 

Den nya tekniska plattformen erbjuder långsiktigt en mer kostnadseffektiv 

förvaltning och fortsatt utveckling – kontinuerlig teknikutveckling är en 

förutsättning för interoperabilitet med andra datacenter och portaler. 

Kostnadseffektivitet är centralt för datahanteringen på kort och längre sikt.  

ECDS system inklusive portal är utvecklat med CKAN (Comprehensive 

Knowledge Archive Network). Plattformen har utvecklats så att metadataprofilen 

och funktionerna motsvarar de tidigare funktionerna, men plattformen är dessutom 

anpassad för att ECDS ska kunna erbjuda fler datatjänster i framtiden, bland annat 

kopplade till lagring och datacitering.  

Den nya portalen erbjuder  

 fler enkla och användarvänliga funktioner 

 nya användarvänliga gränssnitt för registrering, sök och lagring av data 

 mer data sökbara från flera databaser 

CKAN:s  funktionalitet bygger på ett antal moduler eller s.k. ”plug-ins” som finns 

att ladda ner via CKAN:s webbplats ckan.org (open source). I huvudsak används 

färdigutvecklade plug-ins men vissa extensions har vidareutvecklats av ECDS 

tekniska team enligt Tabell 1.  

Tabell 1.  Sammanställning av CKAN plug-ins för ECDS portal. 

 

Ett av årets mål var att utöka mängden sökbara metadataposter i ECDS portal. 

Verksamheten har därför fortsatt fokuserat på kontakter med andra datacenter och 

http://ckan.org/
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portaler både i Sverige och i andra länder för att snabbare utöka sökbara data i 

ECDS portal genom att skörda data och även låta data i ECDS portal speglas i 

andra portaler. Ett resultat från året är t.ex. att svenska forskningsdata som 

publicerats i PANGAEA:s portal nu även finns sökbara via ECDS portal. Avsikten 

är att attrahera fler användare som söker data till ECDS system och i nästa led även 

attrahera fler användare som delar sina data.  

 

 

Figur 2. Sökfunktion för metadata och organisationer i ECDS portal. 

 

2.2.1 Demonstration av ECDS tjänster 

Efter lanseringen av den nya portalen har ECDS fått flera förfrågningar om att 

demonstrera systemet och portalen. Den nya portalen har demonstreratsvid tre 

öppna seminarietillfällen under hösten 2015: 

 Polarforskningssekretariatet 5 november 2015 

 Uppsala universitet 18 november 2015 

 Chalmers Tekniska Högskola 26 november 2015 

Totalt har ca 100 personer från omkring 10 olika lärosäten eller forskande 

myndigheter deltagit vid seminarietillfällena.  

Utvecklingsarbete för hur noder till ECDS kan skapas lokalt kring databaser eller 

som fönster för olika organisationers data har påbörjats, men kräver fortsatt 

utveckling för att fungera ändamålsenligt. 

I dialoger som ECDS fört med representanter och forskare vid lärosätena under året 

har det framkommit att kapacitetsuppbyggnad för dataarkivering och för att 

tillgängliggöra öppna forskningsdata generellt pågår. Aktiviteterna varierar dock 

och är generellt fortfarande i diskussions- och planeringsstadiet. 

Universitetsledningarna uppges ändå vara medvetna om behovet och normalt är allt 
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ifrån biblioteken, IT-avdelningarna och andra servicefunktioner på lärosätena 

involverade i utvecklingen. SLU är för närvarande det enda lärosätet som aktivt 

arbetar med ett arkiveringssystem för sina data. Vid dialogerna med lärosätena har 

det framkommit att intresset är att utveckla arkiveringssystem och inte på 

metadatasystem för tillgänglighet – det är för tidigt och intresset kommer sannolikt 

öka då system för öppna forskningsdata vid lärosätena utvecklas. 

Bristen på system för öppna forskningsdata återspeglas även i bristen på 

katalogtjänster i de forskningsdatabaser som trots allt finns tillgängliga. ECDS 

system har nu en bra skördningsfunktion och ambitionen för 2015 var att spegla 

data från flera svenska webbdatabaser. Bristen på katalogtjänster i 

webbdatabaserna gör det dock inte möjligt att skörda metadata. SLU har en plan att 

tillgängliggöra en katalogtjänst under 2016 och förhoppningsvis följer fler den 

utvecklingen. 

2.2.2 Internationell verksamhet 

Med anledning av satsningen på ECDS nya system och portal samt med ett ökat 

fokus på interoperabilitet med andra metadatabaser, arrangerade ECDS ett 

internationellt seminarium den 4 mars 2015 i Stockholm: ”Open Access to 

Research Information and Strengthened e-Infrastructure Collaboration” (se 

program i Bilaga 4). I anslutning till seminariet hölls även ett möte med ECDS 

vetenskapligt rådgivande kommittén.  

Seminariet belyste och diskuterade vägar framåt för öppen tillgång till 

forskningsdata och hur data-infrastrukturer kan samverka inom miljö- och 

klimatområdet. De närmare 50 deltagarna på seminariet kom från över 10 olika 

lärosäten i Sverige och alla infrastrukturer för miljö- och klimatdata var 

representerade samt några myndigheter och bibliotek. Seminariet var uppskattat. 

Under året har ECDS även fortsatt att arbeta i internationella nätverk för att 

utveckla och erbjuda hög kvalitet med internationell interoperabilitet i sina tjänster. 

ECDS har deltagit i Research Data Alliance (RDA) som är en praktiskt 

utvecklingsinriktad organisation som arbetar för ett forskarsamhälle med öppna 

data. Förutom att delta i det övergripande nätverkets två större öppna 

mötesaktiviteter har ECDS deltagit i intressegruppen för datacitering samt i 

gruppen som arbetar med hållbara affärsmodeller för datacenter. Inom gruppen för 

hållbara affärsmodeller har en rapport tagits fram. Båda gruppernas arbetsmetoder 

och resultat är viktiga för ECDS fortsatta utveckling. 

ECDS är sedan 2014 medlem i det internationella vetenskapsrådets organisation för 

datainfrastrukturer, World Data Systems (ICSU-WDS). ECDS blev inbjuden att 

delta i planeringen av ICSU-WDS seminarium “Trusted Data Services to support 

Climate Change Research” som var ett sidoevenemang till den stora vetenskapliga 

klimatkonferensen i Paris med anledning av COP21-mötet. ECDS föreslog Dr Erik 

Kjellström vid SMHI som en av inledningstalarna och som också presenterade 

ECDS verksamhet som en del i föredraget. ECDS ingav också en årsrapport till 

WDS. 
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 Kommunikation 2.3

Kommunikationsaktiviteterna fokuserar huvudsakligen på att stödja arbetet med att 

få in mer metadata i portalen.  

ECDS kommunikation med omvärlden 2015 har genomförts på olika sätt: 

 Samverkan, se avsnitt 3.6. 

 Support till användare, se avsnitt 4.1 

 Möten och seminarier, se Bilaga 3 

 Webbplats och sociala medier, detta avsnitt.  

 Besöksstatistik för ECDS webbplats och dataportal finns i avsnitt 6.  

 

I samband med att ECDS dataportal nylanserades och flyttades över till CKAN-

verktyget, gjordes även ECDS webbplats om. Webbadressen www.ecds.se leder nu 

direkt till dataportalen, som är tillgänglig på engelska, där data är direkt sökbara 

från förstasidan i portalen. ECDS bytte samtidigt grafisk profil för att stärka ECDS 

som en aktör inom datahantering.  

För projektinformation lanserades en ny informationssida som återfinns på 

www.smhi.se/ECDS. Denna informationssida, tillgänglig på svenska och engelska, 

innehåller information om ECDS som projektorganisation, medan information 

kopplad till datahantering och data återfinns i dataportalen. Med denna 

informationsuppdelning bedömer vi att användarna har lättare att hitta 

informationen som är relevant för respektive syfte. Dataportalen och 

projektinformationssidan länkar också till varandra, för att användarna med lätthet 

ska hitta mellan informationsplatserna. Ett enklare nyhetsflöde kopplar också ihop 

webbplatserna.  

Användandet av sociala medier som kommunikationskanal har fortsatt under året, 

med Twitter som verktyg för kommunikation och omvärldsbevakning. ECDS 

publicerar egna inlägg och återger andras inlägg med avsändaren 

@EnvClimDataSwe
1
, och genom att följa relevanta konton (organisationer, 

personer) så går det att få en snabb uppdatering om vad som händer inom 

datadelning och open access nationellt och internationellt. Twitter har också blivit 

ett allt vanligare verktyg för att ge korta uppdateringar från konferenser, där det 

också fungerar som ett sätt att ta och hålla kontakt med andra konferensdeltagare. 

Under ECDS seminarium i mars användes Twitter som verktyg för att sprida 

kunskap som förmedlades under föredragen, med gott resultat. Ett antal tweets 

(twittermeddelanden) vidarebefordrades av ECDS följare, och aktiviteten 

genererade också nya följare.  

 Nya förutsättningar  2.4

I januari 2015 beslöt SMHI att inte gå in med en ansökan om fortsatt finansiering 

av ECDS till utlysningen för svensk forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet 

öppnade i mars 2015. SMHI bedömde att myndigheten inte kan ta på sig fortsatt 

värdskap för ECDS med de nya förutsättningar om finansiering som gäller. ECDS 

styrelse tog därför beslut om att utreda om det fanns alternativ till att upprätthålla 

ECDS system. 

                                                      
1
 https://twitter.com/EnvClimDataSwe  

http://www.ecds.se/
http://www.smhi.se/ECDS
https://twitter.com/EnvClimDataSwe
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Sveriges universitets och högskolors förbund (SUHF) för en dialog med lärosätena 

om behoven för öppen forskningsinformation och kartlägger samtidigt befintliga 

system för öppna forskningsdata. Arbetet bedrivs av den s.k. arbetsgruppen för 

forskningsinformation och ECDS har fört en dialog med gruppen kring hur ECDS 

system kan användas i framtiden. Arbetsgruppen ska inge en rapport till SUHF:s 

expertgrupp för forskningsadministrativa frågor vid årsskiftet i vilken ECDS ska 

beskrivas. 

ECDS nya portal som lanserades och demonstrerades under hösten 2015 fick 

positiv respons. I november erbjöd Göteborgs universitet en möjlighet till att ta 

över värdskapet för ECDS. En möjlighet är att till Vetenskapsrådets nästa 

ansökningstillfälle 2017 för bidrag till infrastrukturer, inge en gemensam ansökan 

med Svensk Nationell Datatjänst (SND) för fortsatt drift av de bägge systemen.  

Dialog om förutsättningarna för en eventuell överflyttning av ECDS system till 

Göteborgs universitet med relativt snar verkan inleds 2016. Ekonomiska 

driftaspekter men också kompetens för teknisk drift samt kompetens för hantering 

av miljö- och klimatdata behöver säkerställas inför ett nytt värdskap. Ett första 

dialogmöte planerades till 21 januari 2016. 
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3 ECDS organisation 

ECDS verksamhet beskrivs i verksamhetsplanen som tillsammans med budgeten 

fastställs av styrelsen inför varje verksamhetsår, se Bilaga 1.  

Organisatoriskt har ECDS en utåtriktad supportinriktad verksamhetsdel och en 

teknisk del som utvecklar datatjänsterna.  

Under 2015 har ECDS fokuserat på: 

1) Verksamhet 

a) Upprätthålla ECDS system 

b) Kommunicera ECDS tjänster 

2) Tekniskt stöd 

a) Lansera en ny ECDS portal med fler användarvänliga funktioner 

b) Öka datamängderna i ECDS portal 

Organisatoriskt finns verksamheten för ECDS inom avdelningen för Samhälle och 

säkerhet på SMHI. ECDS har en egen budget med ett eget kostnadsställe där alla 

transaktioner bokförs. ECDS är däremot ingen egen enhet i SMHIs 

linjeorganisation. ECDS personal kommer från olika delar av SMHIs organisation. 

Det ger bra möjlighet att anpassa bemanningen efter de kompetensbehov som finns 

för ECDS. 

 Kompetens  3.1

ECDS har i grunden under 2015 arbetat vidare i samma organisatoriska struktur 

som tidigare men teamet har koncentrerats till färre personer. Kvalificerad personal 

kan alltid rekryteras från värdorganisationen, beroende på den utvecklingsinsats 

som krävs vid tiden. Nuvarande personalgrupp består av IT-experter, 

datakoordinatorer, en kommunikatör och en föreståndare. Administrativt stöd ges 

av SMHIs personalpool vid behov. 

 Referensgrupp  3.2

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 vara 

ambassadörer för ECDS inom sina egna nätverk och att stödja utvecklingen av 

ECDS portal och tjänster vad gäller användbarhet och funktion. 

Under 2015 har samarbetet med referensgruppen skett genom individuella 

kontakter kring utvecklingen av den nya portalen, en större test- och 

funktionsgranskning innan lansering av den nya portalen, samt vid de olika 

demonstrationstillfällena under hösten 2015. Referensgruppen består av 21 

medlemmar (se bilaga 2).  
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 Styrelse  3.3

Vetenskapsrådet och SMHI har tillsatt en styrelse för ECDS som består av: 

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

SMHI)  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Avdelningschef för Analys och 

forskning, (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). 

 Ulf Gärdenfors, Sveriges Lantbruksuniversitet, Professor i 

naturvårdsbiologi, stf. chef och vetenskaplig ledare vid ArtDatabanken, 

chef för Program taxonomi vid ArtDatabanken samt föreståndare för 

Svenska LifeWatch (ledamot från Universitet och Högskolor utsedd av VR 

och SMHI gemensamt).  

Utöver styrelsen har även föreståndarna för SND, Hans-Jörgen Marker och Max 

Petzold, samt föreståndaren för SNIC, Jacko Koster, närvaro- och yttranderätt vid 

ECDS styrelsemöten.  

Fyra styrelsemöten har hållits: 

2015-01-19 Videomöte 

2015-03-03 Stockholm, Scandic Klara 

2015-10-16 Videomöte 

2015-12-08 Videomöte 

 

Verksamhetsplan (Bilaga 1) och budget för 2015 (se avsnitt 5) har fastställts av 

styrelsen. 

 Vetenskapligt rådgivande kommitté  3.4

ECDS har en vetenskapligt rådgivande kommitté (VRK) för att få synpunkter på 

utvecklingen av ECDS system och verksamhet. Kommittén ska ha en bred 

ämnesmässig, nationell och internationell sammansättning. Kommittén ska bestå av 

ledamöter från internationella samarbetsorgan samt forskare med kunskap inom 

flera aspekter på databehov inom miljö- och klimatforskning.  

Två av representanterna i VRK var nya inför 2015. ECDS vetenskapligt rådgivande 

kommitté består av följande personer: 

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

inriktning geoinformatik, ordförande VRK 

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

ESSEM 

 Julie Friddell, Associate Director Canadian Cryospheric Information 

Network, Waterloo universitet, Kanada 

 Øystein Godøy, forskare vid Norges meteorologiska institut, Norge 
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Ett möte med den vetenskapligt rådgivande kommittén hölls den 4 mars 2015 i 

Stockholm. Mötet samarrangerades med ett öppet seminarium där representanterna 

i VRK även gav föredrag inom sina respektive expertområden. 

 Samverkan med Swedish National Infrastructure for 3.5
Computing, SNIC 

Samverkan med Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) sker för att 

få ECDS datalagring via Swestore att fungera bra. SNIC:s föreståndare är 

adjungerad i ECDS styrelse för att stärka och underlätta en löpande samverkan. 

 Samverkan med Svensk Nationell Datatjänst, SND  3.6

ECDS samverkar aktivt med infrastrukturnoden för öppna data inom området 

samhällsvetenskap, humaniora och medicin, Svensk Nationell Datatjänst (SND). 

Samverkan sker i både övergripande frågor och konkreta tekniska frågor. Genom 

att ECDS och SNDs föreståndare är adjungerade till varandras styrelser, skapas en 

bra plattform där gemensamma strategiska frågor kan lyftas. Båda initiativen 

verkar aktivt för en förbättrad tillgång till forskningsdata och har mötts vid flera 

konferenser för öppna forskningsdata både nationellt och internationellt under året. 

Båda infrastrukturerna deltar t ex aktivt i Research Data Alliance (RDA) 

nätverksmöten. ECDS har också deltagit i en workshop arrangerad av SND i 

november 2015 för ökad samverkan kring öppna data. Diskussioner med SND har 

inletts för ett eventuellt övertagande av ECDS infrastruktur 2016. 
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4 ECDS tekniska system 

ECDS tekniska plattform utgörs av CKAN (Comprehensive Knowledge Archive 

Network) som är ett verktyg med öppen källkod som används världen över. CKAN 

är ett väl beprövat, öppet tillgängligt tekniskt system med hundratusentals 

användare som erbjuder en liten utvecklingsinsats samt en långsiktigt 

kostnadseffektiv administration och löpande förvaltning.  

CKAN är den världsledande 

plattformen för att hantera öppna data 

och vänder sig särskilt till nationella 

myndigheter och andra organisationer 

som vill göra sina data öppet 

tillgängliga. Då CKAN används av 

många öppna data-portaler är 

supporten god och utbudet är stort på 

tillgängliga plug-ins som täcker 

ECDS behov. Det finns också en stor 

och aktiv grupp utvecklare som 

ständigt förbättrar CKAN med nya 

funktioner. 

Figur 3. ECDS tekniska infrastruktur för datahantering 

Efter sommaren 2015 lanserades ECDS nya portal. CKAN-portalen kunde 

driftsättas på ett relativt enkelt sätt. Som alla färdiga lösningar har vissa nya 

egenskaper fått accepteras, som t.ex. sorteringsmöjligheterna Organisationer och 

Grupper. Organisationer hämtas från metadataposterna och förenklar 

sökmöjligheterna. Grupper tillåter användare att skapa sina egna grupperingar av 

metadataposter. CKAN tillåter användare att själva hantera sina data och metadata. 

Systemet erbjuder större frihet men också större ansvar då information inte 

granskas innan den tillgängliggörs. ECDS arkitektur visas i Figur 4. 

 

Figur 4. ECDS arkitektur.  
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 Helpdesk 4.1

Utöver dataportalens funktionalitet erbjuder ECDS även support till användare via 

ECDS Helpdesk. ECDS ger personligt stöd till forskare i frågor som rör 

datahantering, speciellt sökning och publicering av data, men även om 

datakommunikation och datalagring.  

ECDS Helpdesk är väletablerad och forskare kontaktar regelbundet helpdesken 

med frågor om till exempel datapublicering och datalagring. ECDS märker att 

forskare är fortsatt intresserade av datadelning, och sannolikt har Vetenskapsrådets 

regeringsuppdrag att ta fram förslag till nationella riktlinjer för öppen 

forskningsinformation och öppna forskningsdata bidragit. 

 Datalagring på Swestore 4.2

Swestore är en nationell datalagringsresurs finansierad av Vetenskapsrådet via 

SNIC. ECDS har ett lagringsutrymme på Swestore, som är avsett för lagring av 

data från ”forskare med små behov och begränsade resurser för datahantering”. 

Under 2015 har dataseten som fanns lagrade på Swestore flyttats till SMHIs egen 

lagring för att säkra ECDSs drift, men skulle kunna flyttats tillbaka till Swestore.  
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5 Ekonomisk redovisning  

 Bokslut 2015 5.1

ECDS ekonomiska bokslut redovisas i Tabell 2. Fördelningen mellan 

lönekostnader och expenser samt fördelningen mellan verksamhet och 

teknikutveckling redovisas. ECDS verksamhet inkluderar marknadsföring, 

helpdesk och administration. ECDS teknikutveckling omfattar både förvaltning och 

utveckling av dataportalen. Ett överskott av tillgängliga medel för 2015 

förväntades enligt tertialuppföljningen av ECDS ekonomi i september 2015. SMHI 

ansökte därför till Vetenskapsrådet om att få disponera överskottet under 2016 för 

att göra en strukturerad avveckling av infrastrukturen. Vetenskapsrådet beviljade 

ansökan. 

 

Tabell 2. Fördelning av ECDS kostnader 2015.  

 

Bokslut 2015 
    

     Verksamhet (tkr) Löner/arvoden Expenser 

  Föreståndare 526 72 

  

Styrelse 56 19 

  Referensgrupp, vetenskaplig 

kommitté 14 66 

  Marknadsföring, 

informationsmaterial 545 76 

  Samordning, kompetens- 

centrum, helpdesk 258 21 Verksamhet 1 653 tkr 

Teknisk förvaltning och 

utveckling 1 316 652 Teknik 1 968 tkr 

Summa 2 715 906 Totalt 3 621 tkr 

 

     

     Intäkter 2015 5000 tkr 

  Överskott 2014 586 tkr 

  Utfall 2015 3621 tkr 

  Överfört till 2016 1965 tkr 

  

        

  



20 

 

 Fördelning av resurser 5.2

Under 2015 fortsatte det utvecklingsarbete som inleddes föregående år med att 

göra ECDS portal mer användarvänlig för att attrahera fler användare. Anledningen 

var även att göra det tekniska systemet långsiktigt mer kostnadseffektiv vad gäller 

administration och löpande underhåll. Det utåtriktade arbetet med att förespråka 

och visa på möjligheterna med öppna forskningsdata samt att integrera ECDS i 

internationella system har varit fortsatt prioriterat. Resursfördelningen under 2015 

mellan verksamhet och teknik blev därför relativt jämn. Procentuellt gick 48 % av 

resurserna till samordning samt kommunikation kring verksamheten och 52 % gick 

till teknisk utveckling samt förvaltning av metadataportalen.  

I Figur 5 visas den procentuella fördelningen mellan verksamhet och teknik för 

perioden 2010-2015. Fördelning av resurser till den utåtriktade verksamheten i 

relation till teknikutveckling tas löpande upp av styrelsen. 

 

Figur 5. Procentuell fördelning av resurser  
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6 Användarstatistik och nyckeltal 

2015 nylanserades ECDS webbplats och dataportal. Det medför att statistiken för 

2015 redovisas i två delar, januari – september respektive oktober – december.  

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 

2014-01-01 99,98    585    60    176 / 246 
2
 

2015-01-01 99,77 462 65 182 / 321 
3
  

 

  

                                                      
2
 Antal datamängder registrerade av forskare: 176. Totalt antal: 246 (inklusive inlästa med 

hjälp av skördning från andra databaser). 
3
 Antal datamängder registrerade av forskare: 182. Totalt antal: 321 (inklusive inlästa med 

hjälp av skördning från andra databaser). 

 Besök Unika besökare Sidvisningar Sidvisningar/besök 

2011 2 483 586 8 081 3,25 

2012 6 505 2 310 16 380 2,52 

2013 7 021 2 415 19 956 2,84 

2014 5 433 2 944 15 841 2,91 

2015* 3 416 2 043 8 277 2,42 

* Statistik för 2015 gäller januari - september 

http://www.ecds.set/
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Tabell 5. Antal sidvisningar för ett urval sidor på www.ecds.se  

 

Antal sidvisningar 2015* 2014 2013 2012 2011 

ECDS förstasida 3 369 6 580 7 780 6 771 3 202 

Search data 1 213 2 277 3 366 2 915 1 255 

Publish data 405 1 051 1 535 1 282 862 

Data publication 

plan 
243 277 381 1 156 - 

* Statistik för 2015 gäller januari - september 

 

Tabell 6. Statistik för Projektsidan smhi.se/ecds 

Antal sidvisningar 2015 * 

Projektsida smhi.se/ECDS (sv) 593 

Nyhet om ny dataportal (sv) 326 

Projektsida smhi.se/en/ECDS (en) 74 

Nyhet om ny dataportal (en) 32 

* Statistik för 2015 gäller oktober - december 

  

Tabell 7. Statistik för dataportalen ecds.se (CKAN-verktyget) 

 

2015 
Antal unika 

användare 
Antal besök 

Antal 

datamängder  

Augusti 63 78 156 

September 395 624 159 

Oktober 913 1728 160 

November 760 1634 179 

December 620 1359 1012 

 

  

http://www.ecds.se/
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Bilaga 1. ECDS verksamhetsplan 2015 

Verksamhetsplan 2015 (version 2015-03-20) 

Öppen tillgång till data som sammanställts i forskningsprojekt är nödvändigt för att säkerställa 
transparens och möjliggöra en kritisk granskning av resultat. Genom att öppet tillgängliggöra och 
dela data kan forskare återanvända, kombinera data samt få fram resultat på sätt som inte kunde 
förutses när data ursprungligen togs fram. En öppen och problemfri tillgång till data från miljö- och 
klimatforskning är en grundläggande förutsättning för att forskarsamhället ska kunna bidra till ett 
miljömässigt och socioekonomiskt hållbart samhälle på ett optimalt sätt.  

Under perioden 2009-2014 har SMHI, på uppdrag av Vetenskapsrådet, utvecklat och drivit 
Environment Climate Data Sweden (ECDS) som en brett inriktad nationell verksamhet med syfte att 
främja bevarande och återanvändning av data från svensk miljö- och klimatforskning.   

ECDS driver en dataportal där forskare kan publicera data från svenska forskningsprojekt. Data är 
öppet tillgängliga och därmed sökbara för både forskare och allmänhet. Portalens tjänster 
kompletteras med personlig rådgivning genom en grupp av experter som ger stöd till forskare kring 
datahantering under hela forskningsperioden. ECDS förmedlar dessutom kunskap till forskare om 
relevanta standarder och verktyg för hantering av metadata och data. ECDS är även en aktiv 
förespråkare för en öppen delning av forskningsdata inom miljö- och klimat.  

Under 2013 beviljades ECDS 5 MSEK per år från Vetenskapsrådet för perioden 2014-2015. Nationella 
infrastrukturer kan söka förnyat bidrag under 2015. 

Vision  

Forskare har en fullständig, öppen och problemfri tillgång till data inom miljö- och klimatområdet. 

Uppdrag 

ECDS ska underlätta för forskare inom miljö- och klimatområdet att skapa öppen tillgång till 
forskningsdata, samt att underlätta för användare att hitta och använda data från miljö- och 
klimatforskning.  

ECDS tillhandahåller en nationell tjänst för sökning, publicering och lagring av data från svensk miljö- 
och klimatforskning. För att underlätta för forskare att få fullständig, öppen och problemfri tillgång 
till data inom miljö- och klimatområdet utgör ECDS en nod för samverkan mellan flera olika initiativ 
som verkar för öppna data inom miljö- och klimatområdet.  
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Strategiska mål 

1. Nationellt kunskapscentrum 

ECDS är ett nationellt kunskapscentrum för hantering av öppna miljö- och klimatdata där forskare 
delar med sig av egna forskningsdata och tar del av andras data. 

2. Innehållsrik metadataportal 

ECDS metadataportal innehåller relevanta nationella forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. 

3. Väl fungerande metadataportal och datalager 

ECDS driver och vidareutvecklar en e-infrastruktur som ligger i framkant av utvecklingen för att 
tillgängliggöra och vid behov även lagra miljö- och klimatrelaterade forskningsdata.  

4. Aktiv internationell samverkan 

ECDS är en aktiv aktör i internationella forum där öppen tillgång av forskningsdata utvecklas och 
förespråkas. 

Verksamhetsmål  

1. Nationellt kunskapscentrum 

1.1. Framtida organisation 

1.1.1 Ta fram en strategisk kommunikationsplan och enligt den föra en dialog med 
svenska lärosäten och forskningsinfrastrukturer om och i så fall hur ECDS system 
kan upprätthållas. 

1.1.2 Utreda och ta fram ett förslag på alternativ lösning för hur ECDS system och 
tjänster kan förvaltas vidare på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt. 

1.2. Samordna och sprida kunskap 

1.2.1. Ta fram och följa en strategisk kommunikationsplan för att sprida kunskap om öppna 
forskningsdata och ECDS tillgängliga tjänster. 

1.2.2. Stärka samverkan med andra e-infrastrukturer och lärosäten för ökad tillgänglighet 
av forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. 

1.2.3. Ta fram förnyat PR-material anpassat till ECDS målgrupper och uppdrag. 

1.2.4. Arrangera eller aktivt delta i samverkansmöten med svenska lärosäten och andra 
intressenter för att förespråka öppna forskningsdata och upplysa om ECDS tjänster. 

1.2.5. Aktivt förespråka behovet och möjligheterna med öppna data inom forskning genom 

presentation av verksamheten vid större mässor eller konferenser samt fortlöpande 

genom sociala medier. 

1.3. Support till användare 

1.2.1 Erbjuda daglig effektiv service via e-post och telefon för att stödja forskare i 
datapubliceringsfrågor. 

1.2.2 Erbjuda support till användare genom personliga möten då behov uppstår vid 
publicering av data. 
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1.2.3 Löpande uppdatera ecds.se med aktuell och målgruppsanpassad information så att 
användare enkelt når sökt information och/eller kan publicera data. 

2. Innehållsrik metadataportal 

2.1. Värva datamängder  

2.1.1. Ta fram en strategisk plan för hur mängden tillgängliga data i ECDS portal kan öka 
genom att identifiera nya tjänster, arbetsmetoder samt relevanta och prioriterade 
forskningsdata. 

2.1.2. Genomföra möten efter förfrågan med potentiellt nya användare och informera om 
betydelsen av öppna forskningsdata. 

2.1.3. Kvalitetsgranska och tillgängliggöra nya set av metadata. 

2.1.4. Identifiera och integrera ECDS dataportal med datakällor under 2015. 

2.1.5. Skörda och tillgängliggöra metadata från olika datakällor. 

3. Väl fungerade dataportal och datalager 

3.1 Förvaltning och utveckling 

3.1.1 Lansera en ny version av ECDS portal. 

3.1.2 Underhålla dataportalen enligt en förvaltningsplan. 

3.1.3 Utveckla portalens administrativa funktioner för effektiv förvaltning av metadata, 
datamängder och användare. 

3.1.4 Kontakta referensgruppen för att ge gruppen möjlighet att förmedla erfarenhet och 
synpunkter på den nya portalens tjänster och funktionalitet. 

3.1.5 Arrangera eller delta i minst ett samverkansmöte med SNIC. 

3.1.6 Ta fram en mall för Service Level Agreements (SLA) för att i förlängningen teckna SLA 
med användare som lagrar data. 

3.1.7 Utveckla och följa rutinbeskrivningar för en väl fungerande administration kring 
datalagringsfunktionen. 

3.1.8 Uppdatera avvecklingsplanen inklusive förvaltning och datahantering. 

 

4. Aktiv internationell samverkan 

4.1. Stärka ECDS roll i internationella sammanhang  

4.1.1. ECDS ska arrangera ett möte med den vetenskapligt rådgivande kommittén. 

4.1.2. ECDS ska aktivt söka samarbete med internationella datacenter för att data ska 
kunna skördas från den egna dataportalen. 

4.1.3. ECDS ska presentera verksamheten vid internationella event. 

4.1.4. ECDS ska aktivt delta i Research Data Alliance och andra internationella 
intressegrupper eller projekt för att utveckla samarbetsrelationer med utländska 
organisationer. 
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Uppföljning 

Verksamhetsmålen är uppföljningsbaras för att konkretisera verksamhetens målbild och för att 
tillgängliga resurser ska fokuseras på aktiviteter som leder till målen. 

Förutom uppföljning av målen används även ett antal indikatorer för att ge en bredare bild av 
verksamheten: 

 Fördelning av antal datamängder på ämne 

 Tillgänglighet till support 

 Portalens tillgänglighet 

 Webbstatistik 

 Antal ärenden 

 Antal nya kontakter 

 Antal publicerare 

Återrapportering  

 Styrelsemöten fyra gånger per år  

 Årsrapport till VR 

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, när de är öppet och 
kostnadsfritt tillgängliga. 

Efter särskilda överenskommelser ska ECDS kunna:  

 långsiktigt lagra och tillgängliggöra data för svenska universitet, högskolor och andra 
forskningsinstitutioner. ECDS tar dock inte över dataägarens arkiveringsansvar. 

 i samarbete med Vetenskapsrådet, svenska universitet, högskolor och andra 
forskningsinstitutioner medverka i nationella och internationella utvecklingsprojekt inom 
området öppen datadelning. 

Ekonomi 

Budgeten för det som inryms i denna verksamhetsplan är 5.0 MSEK för 2015 (bidrag från 
Vetenskapsrådet). 

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).  
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 Ulf Gärdenfors, Professor, stf. chef och vetenskaplig ledare vid Artdatabanken, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (ledamot från Universitet och Högskolor som VR och SMHI utser 
gemensamt).  

 Manuela Notter, Naturvårdsverket, Biträdande avdelningschef för analys och 
forskningsavdelningen, (ledamot som SMHI utser).  

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

Uppdragsgivare 

 Vetenskapsrådet (kontaktperson, Magnus Friberg)  

Föreståndare 

 Kerstin Konitzer 

Projektgrupp 

 Thierry Barusta 

 Cecilia Bennet 

 Thobias Bergqvist 

 Anders Ekner 

 Jessica Forsgard  

 Tomas Funqvist 

 Åsa Johnsen 

 Frank van der Stelt  

Vetenskapligt rådgivande kommitté (VRK):  

 Deliang Chen, Göteborgs universitet, Professor för fysisk geografi med inriktning 
geoinformatik, ordförande VRK  

 Ipek Erzi, forskare TUBITAK, vice ordförande VRK 

 Julie Friddell, Associate Director Canadian Cryospheric Information Network, Waterloo 
universitet, Kanada 

 Øystein Godøy, forskare vid Norges meteorologiska institut, Norge 
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Bilaga 2. Medverkande i ECDS referensgrupp  

ECDS Referensgrupp 2015 
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  Polar Polarforskningssekretariatet 

Box 50003 

104 05 STOCKHOLM 

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 
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Efternamn Förnamn Universitet Adress 

Mohammad Rezwan  SU Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Institutionen för geologi och geokemi 

Nilsson Carin LU Lunds universitet 

Centrum för miljö- och klimatforskning 

Ekologihuset, Sölvegatan 37 

223 62 Lund 

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 där ECDS deltagit 2015 

Nationellt 

 SUHF geodatasamverkan, 1 september 2015, video-möte. 

 Möte om samverkan ECDS och SITES, 1 oktober 2015, video-möte. 

 Ledningsmöte SLU-SMHI om samverkan kring system för öppna forskningsdata, 6 oktober 

2015, video-möte samt deltagare på plats på SLU, Uppsala. 

 SUHF geodatasamverkan, 12 oktober 2015, SLU, Uppsala. 

 Workshop med demonstration av ECDS’ nya portal och CKAN-system, 5 november 2015, 

Stockholm. 

 Samverkansmöte kring ECDS och Lunds universitet (biblioteket), 9 november 2015, Lund. 

 Svensk Nationell Datatjänsts nationella workshop om nya villkor för forskare, 11 november 

2015, Göteborg. 

 Internationella GIS-dagen – demonstration av ECDS portal, 18 november 2015, Uppsala. 

 Seminarium ”Fokus på forskningsdata” – demonstration av ECDS portal, 26 november 2015, 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 

 

Internationellt 

 Workshop on cooperation and interoperability of open polar research data between Canada, 

Norway and Sweden, 3 mars 2015, Stockholm, Sverige. 

 Seminar “Open Access to Research Information and Strengthened e-Infrastructure 

Collaboration”. 4 mars 2015, Stockholm, Sverige (ECDS organizer). 

 RDA 5
th
 Plenary Meeting, 8-11 mars 2015, San Diego, USA. 

 PERICLES workshop, ”From Semantics of Change to Change of Semantics”, 19 maj, 2015, 

Borås, Sweden 

 ICSU-WDS seminar “Trusted Data Services to support Climate Change Research”, 6 juli 

2016, Paris, Frankrike. 

 Workshop “e-Infrastructures & RDA for data intensive science”, 22 september 2015, Paris, 

Frankrike. 

 RDA 6
th
 Plenary Meeting, 23-25 september, Paris, Frankrike 
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