
Styringsgruppemøte for prosjektene 

"FAIR@UiO" og "Spesialsamlinger og 

databaser" 1. oktober 2021



Agenda

• Status siden sist for 
hvert prosjekt

• Veien videre

• Annet:
• Forslag om å ha et seminar for 

prosjektene/DSC/USIT for å se på

samarbeid og overlappende

arbeidsområder

• Neste møte



FAIR@UIO
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Prosjektets leveranser og avgrensning

Viktigste leveranser: 
• Etablere en minimumsstandard for metadata 

• Hente ut metadata fra kjente kilder

• Pilotere dette på data fra PSI (SV), Dynako (UV) og VAVU (HF)

• Utvikle en ”oppdager-løsning” for å finne data

• Eksport av metadata

Avgrensninger:
• Skal ikke utvikle eller fungere som arkiv

• Skal ikke lære opp forskere i bruk av tjenesten

• Skal ikke selv ”tagge” data med metadata, annet enn via automatikk
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Organisering og ansvar

Styringsgruppe:

Gard Thomassen (USIT), Tor 
Endestad (SK-ITF), Jo Thori
Lind (SV), Dag Haug (HF), 

Erik Knain (UV), Olav 
Hamran (KHM), Ingrid 

Sogner (FADM), Christine 
Lingjærde (UB), Cecilia 

Ekström (UB)

Prosjektgruppe:

Anne S. Bergsaker (leder),

Kristian Salcedo, Elin 
Stangeland, Margaret 

Fotland, Luigi Maclanoc, 
Geir Tore Ulvik

Piloter:
Pilot 

1: Dynako (UV), 
Kirsti Klette, Torgeir 

Christiansen
Pilot 2: VAVU 

(Ritmo), Alexander 
Jensenius

Øvrige involvert:
Dan

Michael Heggø, Liv 
Brenna, Line 

Nybakk Akerholt, 
Erik Winge, 

Lars Soligard
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Utvikling av discovery-løsning (ebrains)

Prosjektstart

Jan 2021 20232022

Testing av 

programvare

Utvikling av minste felles 

multiplum av metadata

Overordnet tidsplan

Testing og tilpasning av tjeneste på piloter

Utrulling av tjeneste på UiO

junmar. aug

Utvikling av ytterlige spesialløsninger



Ressursbruk

Midler:

2021: 7 MNOK (6MNOK SK-ITF, 1 MNOK FI-utvalget

2022: 4,8MNOK (SK-ITF, budsjettert)

Bruk: 

4,3 MNOK på 3 år lisenser Discover (10PiB)

Frikjøp USIT 2 MNOK pr år

Frikjøp UB 1,5 MNOK i 2021, og 5-800KNOK i 2022

Pilotene 1 MNOK
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Status

• Får hentet ut både tekniske og vitenskapelige metadata 

for video, lyd, tekstfiler, ++

• Har utviklet en applikasjon som kan hente ut metadata fra 

en tekst-fil, og legge dette til på tilhørende filer

• Får hentet ut metadata fra Cristin, Forskpro, Nettskjema

• Begynt å se på mulige portal-løsninger for brukere (vi 

ønsker ikke å bruke IBM sin brukerportal)

• Litt tekniske utfordringer med programvaren, men god 

kontakt med IBM, og utvikling av elementer som vi ønsker 

fra deres side

• Workshoper med UB om metadata, nærmer oss en 

løsning for ulike metadatastandarder
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Mal for styringsdokument september 2015 11

Lagring på

UiO

Mer data, analyse, resultater

Cris

ForskPro

Nettskjema

MFMP

Spectrum 

legger på mer

metadata

Publikasjon

Data 

mgmt

Berike metadata, 

legge til nye 

metadatastandarder

Intern 

oversikt 

over data + 

metadata
Arkiv

- Data

- Metadata

- Berikede

metadata

Integrasjon 

mot arkiv?



Videre arbeid

• Begynne å utvikle en mer egnet og brukervennlig 

fremvisning av metadata som hentes ut fra Spectrum

• Sette opp rutiner for oppstart når man ber om metadata 

på sine data

• Definere rutiner for innføring av nye metadatastandarder 

og "tager"

• Undersøke hvordan innholdet fra Spectrum kan 

omdannes til en Knowledge Graph (for discovery-

løsningen)

• Koble opp mot eksisterende tjenester (EduCloud, TSD)

Mal for styringsdokument mars 2015 12



Verden forøvrig

• Ruud-utvalget

• FAIR-utredning

• Sigma2 arkiv

• Dataverse

• UiO arkiv

• EOSC

• Status i verden

Mal for styringsdokument september 2015 13



SPESIALSAMLINGER OG

DATABASER
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Plattformen lanseres på 

UiOs nettsider

Prosjektoppstart

Jan 2021 20232022

Planlegging av 

testing med pilotene

Testing av plattform og avklaring av behov 

for tilpasning

Overordnet tidsplan

Materiale fra pilotprosjektene registreres/ legges 

inn/overføres

Digitaliseringsverksted opprettes

Arbeidet videreføres i en HUB ledet av UB

junimar aug



Ressursbruk

Tilgjengelig midler 2021: 6,5 MNOK (FI-
utvalget 33,5 MNOK, SK-ITF; 3 MNOK)

Antatte midler 2022: 3 MNOK (SK-ITF)

2021

• 0,5 MNOK er satt av for anskaffelse av 
plattform

• 2 MNOK arbeidskraft UB

• 2 MNOK arbeidskraft USIT

• 2 MNOK er øremerket «direkte nytte» 
for pilotprosjektene og fordeles etter 
behov

2022

• 0,5 MNOK plattform

• 2,5 MNOK arbeidskraft (UB/USIT)
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Rekrutteringer 

Universitetsbiblioteket:

• 100 % fast overingeniør: Lars Jynge 
Alvik er historiker og digital arkivar og 
startet 1. september.

• 100 % metadatabibliotekar i 2 år. 
Kristin Charlotte Carlsson, bibliotekar 
og astrofysiker, startet 1. august.

Piloter:

• ILN har fått midler til vit.ass. i 9 
måneder og 2 månedsverk til utvikling 
hos Tekstlab

• EMMA: Maria Kartveit fikk ikke frikjøp, 
avventer om ny vit.ass. skal ansettes, 3 
månedsverk.

• IPED: 4 månedsverk til vit.ass. Solveig 
Siem overføres i løpet av høsten.
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Alvin – forslag til videre arbeid 

godkjent av styringsgruppa i mai

• Vi tester Alvin videre gjennom et begrenset 
medlemskap i prosjektperioden og velger 
om vi skal bli medlemmer i konsortiet først 
ved prosjektets slutt (årsskiftet 2022/23).

• Vi utforsker alternativer til Alvin parallelt

• Det settes av ressurser til å lage 
portaler/innganger til enkelt-samlinger i 
Alvin fra UiOs nettsider.

• Vurderingsgrunnlaget utvides til å omfatte 
også andre prosjekter UB jobber med for 
UiOs fagmiljøer. Vi er i dialog med HF om 
flere prosjekter.
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Status 

• Samarbeid med Alvin som medlem i 
konsortiet i prosjektperioden er innledet. 
Kristin Carlsson og Lars Alvik fra UB er 
primærkontakter. Kontrakt er under 
utarbeidelse.

• Midler til digitaliseringsverksted i GSH 
forventes ved årsskiftet

• Hub/node-søknad for en Digitaliseringshub
ved UB ble levert i august. Avventer svar

• Når registrering av samlinger i Alvin er 
gjort, starter vi å se på front end-løsninger.

• Parallelt skal vi se på alternative løsninger.
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Alvin - erfaringer og utfordringer så langt:
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• Vi er fortsatt i oppstartsfasen for arbeidet i Alvin

• Vi ser på mulige løsninger for å gjøre deler av 
registreringen lokalt og eksportere til Alvin i etterkant

• Det blir et møte 7/10 for å se nærmere på hvilke API-

løsninger som faktisk finnes per i dag og hvordan vi kan
jobbe med å lage presentasjoner/innganger til
samlingene på annet vis.

• Grensesnittet i Alvin skal oversettes til norsk, men 

språkform i autoritetsposter, emneregistere, geografiske
benenvnelsermed mer blir også en utfordring. 
Samarbeid med bibliotekarene i UBs SamDig og bruk 

av registrene som brukes i vår egen katalog kan
forhåpentligvis bidra til gode løsninger



Beslutningspunkter

• Overføring av midler 

til IPED og KHM

Til neste møte:

• ?

26


