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Projekttitel De næste skridt mod permanent adgang til 
videnskabelige e-journals i Danmark 

Kontaktperson & -email: Gitte Bruun Jensen, gibj@dtu.dk 

Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at tage fat på en 
række områder som skal afklares førend der 
kan skabes en permanent adgangsløsning i 
Danmark til videnskabelige e-journals.  
Dette omfatter f.eks. en kortlægning af 
nuværende rettigheder og en fælles indsats 
ift. at få de nødvendige rettigheder ind i 
licensaftaler. Der etableres og testes LOCKSS 
prototyper så denne tekniske løsning til 
permanent adgang evalueres også i projektet. 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover vil 

følge tidsplanen? 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  
Planlægningen af projektet er startet op 
primo januar. Projektet forventes fortsat 
afsluttet ved udgangen af december 2015 
iht. ansøgningen. 
 

 Har projektet fulgt den godkendte tidsplan?   
Hvis nej, hvorfor? 
Enkelte mindre justeringer er gennemført 
men projektet forventes gennemført i år og 
afsluttende workshop holdes d. 7. december 
2015, hvorefter den skriftlige afrapportering 
følger.    
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
Ja.  

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Budgettet holder. Der er flyttes kr. 30.000 fra 
”Tilskud til deltagelse i Global LOCKSS 
community” til afholdelse af udgifter ifm. den 
afsluttende workshop d. 7. december, hvor 
der inviteres 2-3 oplægsholdere fra JISC og 
EDINA med henblik på at inddrage deres 
erfaringer i den afsluttende workshop og 
perspektivering.  

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 

 
Forhandlingerne på licensområdet er i sidste 
fase og afsluttes ift. projektet i midten af 
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- Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 

- Hvilke milepæle/leverancer forventes 
opnået det næste halve år?  

november.  
Test af LOCKSS er meget langt på både DTU, 
SB og KB og forventes afsluttet og 
afrapporteret til projektleder i uge 47. 
Disse 2 aktiviteter er de sidste som ikke 
allerede er gennemført i projektet. 

Kort tekst til projektbanken  
- Du bedes skrive en ”faglig rapport” med 

et resumé af ovenstående svar. Opdater 
projektet på projektbanken. Indsæt også 
teksten her. 

Projektet har gennemført kortlægning af 
rettigheder til permanent adgang i 
universiteternes lokale aftaler og i DEFF 
aftaler. For universiteternes lokalt 
forhandlede aftaler (348) viser undersøgelse 
blandt andet at 37% lover fortsat adgang 
efter opsigelse og blot 2% lover fortsat 
adgang ved transfer af tidsskrifter. 
Tilsvarende tal for DEFF aftalerne (55) er 
69% ved opsigelse og 47% ved transfer.  
 
Der foretages pt analyser af dækningen af 
DEFFs og universiteternes lokale aftaler i 
Portico og LOCKSS og alle overvejer pt, hvor 
man får den bedste dækning.  
 
Der arbejdes i øjeblikket på at få de 
nødvendige rettigheder ind i DEFF og lokale 
aftaler. For eksempel på status er: 
SB’s forhandlinger pt (80 aftaler): 
12 alle krav opfyldt 
9 nogle krav opfyldt 
10 ingen krav opfyldt 
9 under forhandling 
40 ingen respons 
 
SDU’s forhandlinger pt (49 aftaler) 
8 alle krav opfyldt 
8 nogle krav opfyldt 
10 ingen krav opfyldt 
1 under forhandling 
22 ingen respons 
 
KB’s forhandlinger pt (79 aftaler) 
79 aftaler 
19 helt eller delvist opfyldt 
4 ingen krav opfyldt 
5 forhandling 
51 ingen reaktion 
 
Test af LOCKSS prototyper er gået i gang og 
der testes en PLOCKSS løsning. SB og DTU er 
færdige med deres test og arbejder nu med 
afrapportering.  
 

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev Projektet har gennemført kortlægning af 
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- På deff.dk vil vi gerne publicere en kort 
informerende artikel om projektets 
status. Du bedes redegøre for de 
vigtigste erfaringer/resultater, der kan 
have interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på fremskridt og 
eventuelle udfordringer I oplever. 
Inkludér gerne henvisninger til 
medieomtaler og beretninger fra tidligere 
samt invitation til kommende 
arrangementer relateret til projektet. 

rettigheder til permanent adgang i 
universiteternes lokale aftaler og i DEFF 
aftaler. For universiteternes lokalt 
forhandlede aftaler (348) viser undersøgelse 
blandt andet at 37% lover fortsat adgang 
efter opsigelse og blot 2% lover fortsat 
adgang ved transfer af tidsskrifter. 
Tilsvarende tal for DEFF aftalerne (55) er 
69% ved opsigelse og 47% ved transfer.  
Der er således god grund til at fokusere på 
rettighederne, så det juridiske grundlag for en 
fremtidig løsning kan komme på plads. 
 
Der er gennemført analyser af dækningen af 
DEFFs og universiteternes lokale aftaler i 
Portico og LOCKSS og alle overvejer pt, hvor 
man får den bedste dækning.  
 
Test af LOCKSS prototyper er gået i gang og 
der er efter anbefaling fra LOCKSS/Stanford 
testet en (Private) PLOCKSS løsning. SB har 
gennemført deres tests, DTU mangler en 
enkelt og der arbejdes nu med 
afrapportering. 
 
Der afholdes afsluttende workshop i projektet 
d. 7. december, hvor projektet har inviteret 
JISC og EDINA til at fortælle om de nationale 
erfaringer og projekter i England. Erfaringer 
som ser ud til at komme med spændende nyt 
til de videre nationale overvejelser i 
Danmark.  


