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ECDS vision 

Fullständig, öppen och problemfri tillgång 

till forskningsdata (inom miljö och klimat) 



Det är inte så lätt… 

 Svårt att hitta och dela data 

 Komplicerade datapolicys 

 Problem att använda och integrera data 

 

Hämmar forskningen, beslutsprocesser i 

samhället och teknisk utveckling 

 

Eklundh, 2008 



Datadelning är nyckeln 

… för att lösa klimat- och miljöproblemen 

 

 Varje enskilt problem kräver många 

dataset 

 Varje datamängd är användbar inom 

många forskningsområden 

[Source: GEO] 



Paradigmskifte inom forskningen behövs 

 Villighet att dela både resultat och data  

 Motiv för datadelning från 

forskningsfinansiärer  

 Infrastruktur för datadelning 

 

 

“ECDS är beroende 

av forskarnas 

engagemang för att 

bygga en skatt av 

relevanta data” 



Öppna Data 

 Forskningsdata finansierade av 

Vetenskapsrådet ska vara öppet 

tillgängliga från (sen 2010) 

 

 Myndigheter följer INSPIRE-direktivet 

Link to SRC on Open access – free accessibility to research findings 

“open access 

publications are 

disseminated more 

quickly and cited more 

frequently” 

http://www.vr.se/inenglish/aboutus/policies/openaccess.4.44482f6612355bb5ee780003075.html
http://www.vr.se/inenglish/aboutus/policies/openaccess.4.44482f6612355bb5ee780003075.html
http://www.vr.se/inenglish/aboutus/policies/openaccess.4.44482f6612355bb5ee780003075.html
http://www.vr.se/inenglish/aboutus/policies/openaccess.4.44482f6612355bb5ee780003075.html


ECDS kort 

En svensk tjänst som tillhandahåller 

 sökning 

 publicering 

 långsiktig tillgänglighet 

 lagring 

för data från svensk miljö- och klimatforskning 



ECDS kort 

Består av 

 En metadatakatalog för publicering och 

sökning av datamängder 

 En tjänst som tillhandahåller support till 

forskare 

 



ECDS kort 

 Initierades av Vetenskapsrådet (VR) 

 Första perioden 2009-2013 

 Finansierad av VR (80%) och SMHI (20%) 

 Drivs av SMHI 

 Samverkan med NSC/SNIC för datalagring 

 Ansökan om finansiering 2014-18 

utvärderas nu 

 

http://www.smhi.se/
http://www.vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html


ECDS – första resultat  

 

 Teknisk infrastruktur utvecklad i 

samverkan med användare 

 Hemsida, dataportal and help-desk i 

drift sedan sommaren 2011 

 Värd för svenska IPY-data 

 Över 130 registrerade datamängder 

 Ökande samverkan med 

forskningssamfundet – positiv respons 

men datadelning har låg prioritet. 

 Bättre motiv för 

datadelning  

 

 Systematisk marknads-

föring mot universitet och 

dataägare 



 Standarder är nyckeln, 

men de utvecklas (t ex 

INSPIRE) 

 

 Långsiktig tillgänglighet till 

data är en utmaning 

ECDS – tekniska utmaningar 

Metadataprofil baserad på ISO 19115:2003, 

kompatibel med INSPIRE och svenska 

Geodata  

Datalagring på SNIC/Swestore 

 

I planerna: 

Integration med andra portaler (skördning) 

Tjänster som visualisering och analys  

 



ECDS tekniska infrastruktur 

Använder GeoNetwork OpenSource 

 Publicera metadata 

 Söka metadata/data 

 Utbyta metadata 

 

Gränssnitt för lagring 

 

Nya verktyg som testas: 

 Thredds - visualisering 

 iRODS - datautbyte 

Metadata  

katalog 

Datalagring 

Swestore 

Icke-digitala 

data 

Universitet X 

Forskar- 

grupp Y 

Web-gränssnitt 



ECDS tjänster 

Support via 

 ECDS hemsida www.ecds.se  

 ECDS Helpdesk 

Söka data 

• Ämnesområde 

• Tid 

• Geografi 

• Fritext 

Dela data 

med andra 

Kontakta ECDS 

Få support 

Registrera 

metadata 

Söka data 

Få ett konto 

för att 

publicera data 

Få tillgång till 

andras data 

http://www.ecds.se/


Utvalda sökresultat: 

paleoclimate Baltic insect deposition tree-ring temperature reanalysis circumpolar carbon 

ECDS dataportal  

“in action” 

Jag behöver data om… 

Få tillgång till andras 

data 



Utmaningen 

 ECDS har lyckats samla drygt 130 

datamängder under 2 år i drift 

 Stor skillnad mellan produktion av nya 

data och antal registrerade 

datamängder i ECDS 

 

 

 

 

 

 

 Drivkrafter som får forskare att dela data? 



Gör det enkelt! 

Hur motiverar vi forskare att dela data?  

Gör det lönsamt! Kräv det! 



Slutsatser 

ECDS som isbrytare för “dataåtervinning”  

• Standarder 

• Söka 

• Tillgängliggöra 

• Lagra 

• Dela 

• Support 

• Verktyg 



Kontakta oss! 

 

ecds@smhi.se 

www.ecds.se   

 

 

 

 

mailto:ecds@smhi.se
http://www.ecds.se/

