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Datavärdskap - bakgrund

Inrättades: 1994 istället för central lagring av data hos NV

Uppdrag: Leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra miljödata

Motiv: Data bör lagras så nära källan som möjligt, eller där det är mest praktiskt
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Roll - uppdrag Definition

Dataleverantör Den som levererar data till datavärden.

Datavärdskap

Dataförvaltning med funktionen att ta emot och utföra 

leveranskontroll, lagring och tillgängliggörande av miljödata inom ett 

tematiskt område.

Nationellt datavärdskap

Långsiktigt datavärdskap inrättat med statliga medel i syfte att vara 

den nationella noden för miljödata inom ett tematiskt område. 

Internationell rapportering ingår ofta som en del av tillgängliggörandet.



2019-11-14 3

Datavärdskap - bakgrund

1994 

Första datavärden på plats

SMHI blir datavärd för kemiska och 

fysikaliska variabler inom nationell 
marin övervakning samt vissa 

variabler inom luft.

En datavärd ska på ADB-medium 

lagra, arkivera och leverera data till 
de som så önskar och göra vissa 

kvalitetssäkringskontroller.

Datavärden ska hålla data 

tillgängliga för alla 
användarkategorier och något 

licensavtal behövs inte.

1996 

Ytterligare datavärdskap etableras. 

• SMHI: Meteorologiska 

observationer, klimatdata, 
oceanografiska data, 

hydrografiska data

• IVL: Luftföroreningar inom 

nationell MÖ

• SLU: Jordbruksmark, 
näringsämnen i ytvatten, 

dräneringsvatten, grundvatten, 

odlingsåtgärder mm, metaller, 

näringsämnen i mark och gröda

• SLU: Kemiska och biologioska
mätningar i sötvatten (ej fisk)

• ITM: Miljögifter i biota

1994

Det s k Infrastrukturavtalet

skrivs för åtkomst till SMHI:s 

övriga data.
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Analys och utvärdering av dataflödet 2008 - 2010

2008: Analys av dataflödet 

för 130 undersökningar.

2010: Vad är mest 

tidskrävande i dataflödet?

Indatahanteringen 30 %

Tillgängliggörandet 30 %
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Data-

specification
Data-

model
Codelists

Validation Service

Data

Specificaton

compliance

Metadata

Translation Validation

Data 

host

Datafile in xls is transformed 

into xml according to O&M 

Valideringstjänst • Specifikation

• Format

• Kvalitet

• Ordning och reda 

vid inleverans och 

koder

• Leverantören är 

ansvarig för 

inleverans

http://data.smhi.se/oce/SHARK/data_deliveries/


Data capture Validation Storing Data hostManual
API

producer

API

consumer
Delivery

Datavärdens 
API:er

REST, JSON

WMS, WFS, SOS

KML, XML, CSV

PDF

DOWNLOAD

Dataflow from Manual to User

Swedish code lists 

(SE)

European code lists 

(EEA)

Inspire-codes

(JRC)
Spieces

(SLU)

Monitoring stn

(SE) 6

http://swenviro.naturvardsverket.se/dokument/epi/basinventering/basdok/pdfer/Transektinventering_av_marina_bottnar_manual_20081126.pdf
http://data.smhi.se/oce/SHARK/data_deliveries/
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Valideringstjänst

Register för 

Kodlistor mm

Stationsregister

Flera samverkande system – allt hänger ihop



Informationsmängder i nuläge – DV Miljögifter
• Miljögifter i Biota

• Organiska föroreningar och grundämnen i Sediment

• Screening av Miljögifter – t.ex. avstryk, mark, biota, human extrakt, vatten 

mm.

Data från undersökningar
• Bekostade av NV (NMÖ, RMÖ)

• Samt övriga data
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Ny DB – utökat antal variabler

• Labbet – adress och unikt provnummer

• ProvplatsID – Från stationsregistret

• Koppling till Undersökningstyp

• Ackrediterad utförare eller inte

• Mätvärdet, mätosäkerhet, LOQ och LOD mm.

• Koder från Registret för miljödatakoder, termer och begrepp -

CAS-nr, EC-nr
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Registret

Miljödatakoder

Miljögifts
-databas

Inleverans

Excel

Validerings
-tjänst

Stationsregister

ProvplatsID

Ansvarig NV/HaV/DV (konsult)

CSV

JSON

Rest API

Ansvarig SGU

Kan leverera data! Snart...
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Registret

Miljödatakoder

Miljögifts
-databas

Inleverans

Excel

Validerings
-tjänst

Stationsregister

ProvplatsID

CSV

JSON

Rest API

Gemensam ordning och reda 

Beroenden

- Datavärd och NV har regelbundna möten – ”nästan” hela kedjan

-Vi vill gärna ha era åsikter t.ex. behov, möjligheter och förslag

Ansvarig NV/HaV/DV (konsult)

Ansvarig SGU

2019-11-14 11



ProvplatsID

Inrapportering (lite utveckling fortfarande)

Kodregister

Kemidata

Validerings
-tjänst

Kvitto
Inrapporterings

-mall

Rapporter i 

NVs DiVA-

database

Går att mejla till DV i 

efterhand.
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Kodregister

Variabler

ProvplatsID

Inför undersökning och rapportering

• Vilken (ej för screening)
• NV/HaV

• Kontrollera om ProvplatsID finns i Stationsregistret
• Om inte: Fyll i mall från StReg hemsida och skicka till datavärd

Undersöknings
-typ

• Vad ska rapporteras in?
• Inrapporteringsmall och dialog med beställare 

• Registret för miljödatakoder, termer och begrepp

• Kontrollera om kod finns i Registret för miljödatakoder, 

termer och begrepp och Totallista
• Om inte: Fyll i mall från SGUs hemsida och skicka till datavärd.
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https://stationsregister.miljodatasamverkan.se/stationsregister/composer/
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/nationella-datavardskap/datavardskap-for-miljogifter/screening-av-miljogifter/
http://www.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabularies
http://www.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabularies
http://gis-services.metria.se/kodlistor/index.htm


2019-11-14 14

• Äldre data – Går att rapportera in utan allt innehåll

• Hemliga exakta positioner – Kontakta datavärd och rapportera separat

• DIVA länkar – Mejla separat till DV

• Stationsregistret – NV, HaV och alla Datavärdar - intensivt arbete

• Registret för miljödatakoder, termer och begrepp – Pågår arbete med att 

besluta om förvaltning och mejladresser etc. 

Övrig information
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Inläsning till DB och API

• Inläsningsapp test miljö – Beroende på valideringtjänsten

• API:et test miljö – Beroende på valideringstjänsten

• Data kommer levereras ut länsvis – Som .csv och .json

http://appsdev.sgu.se/miljogifter/api/lan/25?format=csv
http://appsdev.sgu.se/miljogifter/api/lan/25?format=json
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Medskick

• Det går att leverera data efter 

mall

• Undersök kravbilden innan 

beställning till labb/offert

• Vi önskar synpunkter och 

kommentarer för att bli bättre

• Hör av er om ni önskar fler 

webbseminarium i vinter/vår

• Användarråd– hör av er om ni 

vill vara med



Near Real Time data

Air Quality

Direct from logger at 

MontitoringStation
at municipality level

Via middleware/ or 

other server

Datahost

DB

EEA / EU

Swedish EPA

Other

consumers

SOS 

(Sensor 
Observation 

Service)

Validation

service

2019-10-21Naturvårdsverket | Sw edish Environmental Protection Agency 17
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http://www.eionet.europa.eu/aqportal/products/viewers

http://waqi.info/

www.plumelabs.com

Realtime Data (Luftkvalitet)

http://www.eionet.europa.eu/aqportal/products/viewers
http://waqi.info/
http://www.plumelabs.com/


Målbild

Datahost

DB

EEA / EU

Swedish EPA

Other

consumers

SOS 

(Sensor 
Observation 

Service)

Validation

service
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Webb-baserad

inmatning liten

Webb-baserad

inmatning mellan

Webb-baserad

inmatning 

fullständig



2019-11-14 20

Kontaktpersoner Ht 2019

• NV

– Anders Foureaux, Liselotte 

Tunemar

• SGU Datavärdskap Miljögifter

– Finn Baumgartner, Annika 

Dahlgren

miljogifter.datavardskap@sgu.se
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SGUs hemsida
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/nationella-datavardskap/datavardskap-for-miljogifter/screening-av-miljogifter/

Datavärdskap Miljögifter använder och kopplar data från plattformar och register som listas nedan. 
Nationella Stationsregistret
- https://stationsregister.miljodatasamverkan.se/stationsregister/composer/

WFS PROD - stationsregistet

https://stationsregister.miljodatasamverkan.se/geoserver/stationsregistret/ows
Registret för miljödatakoder, termer och begrepp 
http://www.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabularies

Totallista över alla kemiska koder (KemBioFys)
http://gis-services.metria.se/kodlistor/index.htm

Valideringstjänst
- http://gis-services.metria.se/validering/index.html

Rapporter registreras och sparas i DiVA
- https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Handledning/Registrera-rapporter-i-

DiVA/

https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/datavardskap/miljogifter/
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/nationella-datavardskap/datavardskap-for-miljogifter/screening-av-miljogifter/
https://stationsregister.miljodatasamverkan.se/stationsregister/composer/
https://stationsregister.miljodatasamverkan.se/geoserver/stationsregistret/ows
http://www.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabularies
http://gis-services.metria.se/kodlistor/index.htm
http://gis-services.metria.se/validering/index.html
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Handledning/Registrera-rapporter-i-DiVA/

