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Afrapportering fra arbejdsgruppe angående udredning af et 
Open Access Barometer  
 

Hermed afrapporterer ”Arbejdsgruppen angående udredning af et Open Access 

Barometer” sine undersøgelser og anbefalinger til ”Den Nationale Styregruppe for 

Open Access”. Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med sit kommissorium 

(Bilag 1) undersøgt:  

 de internationale erfaringer, trends og standarder 

 den danske tekniske og datamæssige infrastruktur samt registreringsprak-
sis 

 de mulige nationale statistikker og deres formidling 

 tekniske løsninger, omkostninger og tidsplan ved implementering 

 

OA-indikatoren skal støtte implementeringen af den nationale strategi med mål-

sætningerne: 

 ”At der i 2017 via digitale arkiver – repositorier – er uhindret, digital ad-
gang for alle til 80 procent af alle danske fagfællebedømte forskningsar-
tikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret i 2016.” 

 ”At der fra 2022 og frem er uhindret, digital adgang for alle til 100 pro-
cent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forsk-
ningsinstitutioner, der er publiceret fra 2021 og frem.” 

 

OA-indikatoren skal leve op til strategiens bemærkninger om monitorering: 

 Implementeringen af Open Access skal løbende monitoreres for at sikre, 
at alle parter gør deres ypperste for at udvikle og udbrede fri tilgængelig-
hed til danske forskningsresultater. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler grundlæggende, at en dansk Open Access-indikator im-

plementeres i to tempi: 

 Version 1, der udnytter eksisterende standarder, datastrukturer og syste-
mer, og derfor kan implementeres i løbet af 2015 med henblik på primo 
2016 at beregne og publicere en indikator for publikationer fra 2014. 

 Version 2, der baserer sig på en mere omfattende registreringspraksis, 
mere righoldige datastrukturer og udvekslingsformater, og derfor kan bely-
se langt flere aspekter af Open Access implementeringen i Danmark. 

 

Dette notat rummer de detaljerede anbefalinger vedrørende version 1, mens ar-

bejdsgruppen anbefaler, at der efter lanceringen af version 1 i begyndelsen af 2016 

igangsættes et projekt til nærmere analyse og specifikation af en version 2.  
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Arbejdsgruppen vedlægger som Bilag 4 sine foreløbige overvejelser omkring en 

sådan Version 2, idet den understreger behovet for bredt at inddrage universiteter-

nes system- og forskningsregistreringsansvarlige i det videre arbejde, da dette for-

udsætter såvel en udvidelse af den lokale registreringspraksis, en videreudvikling af 

de lokale systemer som en udvidelse af det nationale udvekslingsformat. 

 

I beskrivelsen af Version 1 refereres der gennemgående til  universiteterne som 

genstandsfelt for indikatoren. Den foreslåede løsning er imidlertid uden videre 

åben for en udvidelse med sektorforskningsinstitutioner, university colleges o.a., 

der måtte ønske at indgå i indikatoren, og som er klar til at følge de samme proce-

durer og standarder for dataudveksling og registreringspraksis. 

 

Tilsvarende refereres der gennemgående til de lokale forskningsdatabaser som 

PURE-systemer. Dette skyldes, at alle universiteter for tiden anvender dette sy-

stem. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at indikatoren ikke forudsætter andet om 

de lokale systemer end, at de kan udveksle data med anvendelse af det nationale 

udvekslingsformat, DDF-MXD, og den nationale protokol, OAI-PMH. Der er med 

andre ord ingen særlig binding til PURE som lokalt system – ethvert system, der 

overholder disse standarder, vil være kompatibelt med indikatoren. 

 

Version 1 af Open Access-indikatoren 
 

Version 1 af Open Access-indikatoren beskrives nedenfor som følger: 

 
A. Datagrundlag 
B. Valg af årstal 
C. Validering af Open Access 
D. Teknisk løsning 
E. Beregning og formidling af statistik 
F. Tillægsløsning: Digital pligtaflevering 
G. Omkostninger og tidsplan 

 

Bilag 1: Kommissorium 

Bilag 2: Validering af Open Access links 

Bilag 3: Beregning og visualisering af version 1 

Bilag 4: Foreløbige overvejelser om en version 2 

Bilag 5: Overslag over omkostninger 

 

A. Datagrundlag 
For at beregne indikatoren skal følgende datasæt være til rådighed: 

 

1. Publikationsmetadata fra alle de universiteter og forskningsinstitutio-

ner, der skal indgå i indikatoren. Dette er de samme data, der allerede hø-

stes til Den Danske Forskningsdatabase for at muliggøre søgning og for-

midling af publikationer på tværs af universiteter mv. Et nationalt udveks-

lingsformat er her veletableret i form af DDF-MXD1, der forventes at kun-

ne genbruges uændret eller med ganske små præciseringer. Alle relevante 

datakilder stiller sig til rådighed for webhøst af metadata ved hjælp af pro-

tokollen OAI-PMH. 

                                                             
1 http://mx.forskningsdatabasen.dk/mxd/1.3.0/DDF_MXD_v1.3.0.pdf, 

http://mx.forskningsdatabasen.dk/mxd/1.3.0/DDF_MXD_v1.3.0.pdf
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2. SHERPA/RoMEO databasen2 om ”Publisher copyright policies & self-

archiving”, der skal bruges til at beregne Open Access potentialet for tids-

skriftartikler. SHERPA/RoMEO tilbyder et API, der kan anvendes til at 

downloade hele databasen. 

3. Den Bibliometriske Forskningsindikators årlige datasæt på 

postniveau. der er nødvendig for at kunne inddrage BFI’s niveauindde-

ling af publiceringskanaler i OA-indikatoren. Der skal indgås en aftale med 

Kontoret for forsknings- og innovationsanalyse, FI, vedrørende årlig ud-

veksling af disse data. 

4. Den Bibliometriske Forskningsindikators årlige dedublice-

ringsdata for samarbejdspublikationer, der er nødvendig for at kun-

ne lave korrekt statistik på nationalt plan. Der skal indgås en aftale med 

Kontoret for forsknings- og innovationsanalyse, FI, vedrørende årlig ud-

veksling af disse data, der dækker publikationer på BFI-niveau 1 og 2. 

 

B. Valg af årstal 
De indhøstede metadataposter rummer i de fleste tilfælde to årstal,  publikations-

året og indberetningsåret, hvor sidstnævnte er et obligatorisk felt i forbindelse med 

den Bibliometriske Forskningsindikator.  

 Publikationsåret er i princippet det mest præcise udsagn om publicerings-
tidspunktet, men er ikke altid er til stede i de for OA-indikatoren relevante 
metadataposter. Således mangler 4,4 % af posterne fra indberetningsåret 
2012 oplysning om publikationsår. 

 Indberetningsåret findes til gengæld i alle poster. Indberetningsåret vil sik-
re samme datagrundlag for såvel den bibliometriske indikator som for 
Open Access-indikatoren, hvilket giver mulighed for at korrelere de to in-
dikatorer. Endvidere etablerer det en simpel regel for, hvornår den endeli-
ge høst og indikatorberegning skal udføres: nemlig præcis ved udgangen af 
året efter indberetningsåret – i respekt for den maksimale embargoperio-
de. 

 

En analyse af 2012-datasættet viser, at for de 95,6 % af posterne, der rummer begge 

årstal: 

 har 94,9 % publikationsår = 2012 = indberetningsår 

 har 4,3 % publikationsår = 2011 eller 2013 = året før eller efter 

 har 0,8 % andre publikationsår end 2011, 2012 eller 2013 

 

Dette taler for at benytte indberetningsåret ligesom BFI. I 95 % af posterne er ind-

beretningsåret det samme som publiceringsåret, og kun herved kan BFI’s dedubli-

cering af samarbejdspublikationer udnyttes konsistent i indikatoren. Publikations-

året vil dog blive bevaret i det datasæt, der bruges til statistik, således at det vil 

være muligt at generere en supplerende statistik baseret på publikationsår, skulle 

dette efterspørges. 

 

I forbindelse med Version 2 bør dette genovervejes. Antagelig vil det fremover være 

ønskeligt at basere sig på publikationsmåned snarere end blot publikationsår for at 

sikre en mere præcis  håndtering af embargoperioderne. Med den nuværende regi-

streringspræcision vil indikatoren i nogle tilfælde godskrive embargoperioder, der 

overstiger det maksimalt acceptable ene år. Publikationer fra begyndelsen af et år 

vil først blive Open Access-valideret et år efter indberetningsårets afslutning, og 

altså i mange tilfælde mere end 12 måneder efter publicering. Men en øget præcisi-

                                                             
2 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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on forudsætter større system- og praksisomlægninger, der vil kræve tid og ressour-

cer. 

 

C. Validering af Open Access 
Strategien præciserer Open Access som ”At der … via digitale arkiver – repositori-
er – er uhindret, digital adgang for alle”. Dette peger umiddelbart på to mulighe-
der i udvekslingsformatet for at udveksle links til fuldtekster inklusive oplysning 
om deres Open Access-tilgængelighed: 

1. Direkte links til fuldtekster i universiteternes egne forskningsdatabaser 
2. Direkte links til fuldtekster på nettet (i fagspecifikke repositorier mv.)  

 
Hermed kan man principielt validere Open Access via universiteternes egne data-
baser/repositorier såvel som via repositorier på nettet - typisk internationale fag-
specifikke repositorier som arxiv.org, repec.org ol.  
 
For at begrænse omkostningerne til validering af links til repositorier på nettet, 
anbefales det at kræve, at der linkes direkte til fuldtekstfilen (typisk en PDF) og at 
repositoriet  optræder på en autoritetsliste over anerkendte (typisk fagspecifikke) 
repositorier, der vedligeholdes af indikatorredaktionen i samarbejde med universi-
teterne. 
 
Valideringen består i praksis i maskinelt at forsøge at downloade den linkede fuld-
tekstfil. Der konstateres Open Access, hvis en fuldtekstfil svarende til de udveksle-
de metadata kan downloades af systemet.  
 
Der har imidlertid vist sig den udfordring, at det system, PURE, som universiteter-
ne anvender lokalt, for tiden ikke tilbyder faciliteter til at registrere og udveksle 
direkte links til fuldtekster på nettet (punkt 2 ovenfor). En opdatering af PURE-
softwaren, planlagt til udsendelse i februar 2015, skulle imidlertid rumme denne 
funktionalitetsudvidelse.  
 

Dermed er der følgende forudsætninger for, at indikatoren også kan validere Open 

Access via (anerkendte) repositorier på nettet: 
a. at der ifm. PURE-softwarens opdatering faktisk åbnes op for at indlægge et 

fuldtekstlink til et anerkendt repositorie på nettet 
b. at universiteterne implementerer den opgraderede version af PURE-

systemet lokalt og begynder at registrere fuldtekstlinks til anerkendte repo-
sitorier på nettet, når dette er relevant 

c. at OA-indikatoren/Den Danske Forskningsdatabase vedligeholder en auto-
ritetsliste over sådanne anerkendte, fagligt afgrænsede repositorier i sam-
arbejde med universiteterne 

d. at PURE-systemerne stiller de to link-informationer til rådighed for OA-
indikatoren i overensstemmelse med det nationale udvekslingsformat – 
altså såvel det lokale link eller (hvis det findes) som det eksterne link (hvis 
det findes) samt de tilhørende attributter, der kan deklarere Open Access. 
(Evt. bør DDF-MXD opdateres med et særligt OA felt) 

5.  

Godkendes arbejdsgruppens anbefalinger, bør der hurtigst muligt sikres bindende 

aftale om disse punkter med universiteternes databaseansvarlige og PURE-

systemets leverandør. 

 

Bilag 2 rummer yderligere tekniske detaljer og undersøgelser om links til fuldtekst 

– i formatet og i universiteternes praksis. 
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D. Teknisk løsning 
Den tekniske løsning udnytter og bygger videre på det eksisterende tekniske land-

skab bestående af universiteternes lokale forskningsdatabaser, det nationale ud-

vekslingsformat for metadata og Den Danske Forskningsdatabases centrale syste-

mer til metadatahøst, opbygning af fælles index og en brugergrænseflade i form af 

en national søgeportal3.  

 

Hertil føjes følgende systemkomponenter: 
a. Et system til at gennemgå metadata-poster, finde links til Open Access 

fuldtekst og (hvis muligt) downloade fuldtekst og lagre denne med relation 
til metadataposten. 

b. Et system/en procedure til stikprøvekontrol for at sikre, at metadatapost 
og fuldtekst faktisk repræsenterer samme publikation. 

c. Et importsystem til håndtering af data fra BFI og SHERPA/RoMEO. 
d. Et statistiksystem, der for hver relevant metadatapost rummer information 

om links til OA-fuldtekst og om hvorvidt/hvornår forsøget på at downloade 
OA-fuldteksten er lykkedes. Statistiksystemet skal endvidere kunne levere 
data til de nedenfor beskrevne visualiseringer af OA-indikatoren. 

e. Et modul til Den Danske Forskningsdatabases brugergrænseflade til for-
midling og forklaring af OA-indikatoren. 

 

I diagrammet nedenfor fremstår de eksisterende systemer med blå baggrund, mens 

de nye har grøn baggrund. 

 

 
 

                                                             
3 Et igangværende DEFF-projekt arbejder med at udvikle Den Danske Forskningsdatabases 
funktionalitet og dækning som national søgeportal. 
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Med reference til diagrammets nummererede punkter er procesforløbet: 

 
1. Universiteterne registrerer publikationernes metadata og linker til OA- fuld-

tekster lokalt og/eller i anerkendte repositorier på nettet. 
2. Metadata stilles til rådighed i DDF-MXD-formatet og indhøstes ved hjælp af 

OAI-PMH-protokollen. 
3. Supplerende metadata importeres fra BFI - henholdsvis indberetningsårets 

fulde sæt af poster og årets dedubliceringsdata for samarbejdspublikationer. 
4. Supplerende metadata importeres fra SHERPA/RoMEO til beregning af Open 

Access-potentialet for de benyttede tidsskrifter. 
5. Open Access fuldtekst-links findes og fuldteksten downloades, hvis muligt. 
6. Statistikken opdateres iht. resultatet. Vellykket download = valideret Open 

Access. 
7. Stikprøvekontrol udføres lejlighedsvist for at sikre, at det downloadede faktisk 

er den rigtige fuldtekst – svarer til metadata. 
8. Den ny DDF-grænseflade udvides med et område til formidling og visualise-

ring af OA-indikatoren. Ved brugerønske om fuldtekstadgang linkes der fra 
DDF tilbage til den lokale forskningsdatabase, der styrer, hvilken fuldtekstver-
sion der tilbydes. 

 

E. Beregning og formidling af statistik 
Af strategien fremgår det, at indikatoren - som minimum - år for år må vise omfan-

get (absolut og procentuelt) af Open Access til ”alle danske fagfællebedømte forsk-

ningsartikler fra danske forskningsinstitutioner”, hvor Open Access forstås som 

”uhindret, digital adgang for alle via digitale arkiver – repositorier”. 

 

I tillæg foreslås, at indikatoren også viser det uudnyttede potentiale for grøn Open 

Access, idet dette kan beregnes automatisk ved at inddrage SHERPA/RoMEO- 

databasen om ”Publisher copyright policies & self-archiving” (se afsnit A). 

 

I Bilag 2 eksemplificeres indikatorens tre primære statistikker: 

 
1. Status for Open Access implementering  

(visning af realiseret OA, uudnyttet OA potentiale, uklart OA potentiale) 
a. for Danmark samlet 
b. for hvert universitet 
c. for hvert hovedfagområde4 

 
2. Status for realisering af Open Access potentiale 

a. for Danmark samlet 
b. for hvert universitet 
c. for hvert hovedfagområde 

 
3. Open Access udviklingen i en 5-årig periode  

a. for Danmark samlet 
b. for hvert universitet 
c. for hvert hovedfagområde 

 

                                                             
4 Da Open Access potentialet varierer fra fagområde til fagområde og typisk er væsentlig 
lavere for humanistiske fag, suppleres den første statistik med en statistik (nr. 2), der viser 
den procentuelle udnyttelse af områdets OA potentiale. Her har alle fagområder de samme 
betingelser. 
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I tillæg til de visualiserede statistikker/diagrammer tilbydes download af såvel en 

printbar og kommenteret PDF-rapport som af det underliggende datasæt i Excel 

eller lignende format, der er velegnet til behandling i et regneark. 

 

Statistikkerne er i bilaget illustreret af en række mockups og diagrammer, der bur-

de give et godt indtryk af, hvorledes OA-indikatoren tænkes formidlet. Det er imid-

lertid vigtig at notere sig, at ingen af de underliggende tal er reelle. Der er tale om 

tilfældige test-tal, der udelukkende har til formål at understøtte eksemplificeringen 

af indikatorstatistikkens form og koncept – ikke dens indhold. 

 

Yderligere statistikker kunne være ønskelige, men de forudsætter mere udførlig 

registrering på universiteterne, en udbygning af de lokale systemer og det nationale 

udvekslingsformat. Dette vil i givet fald kræve udførlige afklaringer og aftaler med 

universiteter og systemleverandører, hvilket vil tage væsentlig tid. Som tidligere 

nævnt anbefales et Version 2-afklaringsprojekt igangsat umiddelbart efter lance-

ringen af Version 1. Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser omkring en sådan 

Version 2 fremgår af Bilag 4. 

 

F. Tillægsløsning: Digital pligtaflevering 
Med den anbefalede OA-indikatorløsning indsamler Den Danske Forskningsdata-

base fuldtekst for alle danske forskningspublikationer i Open Access for at kunne 

gennemføre den nødvendige validering. Sådanne publikationer er underlagt pligt-

afleveringslovens krav om digital aflevering til det Kongelige Biblioteks Netarkiv. 

Det vil være en stor hjælp for såvel universiteterne som det Kongelige Bibliotek, 

hvis pligtafleveringen af disse publikationer kunne realiseres ved en årlig overførsel 

fra Open Access-indikatoren/DDF til Netarkivet.  

 

Nedenfor vises tillægsløsningen med brun baggrund. 

 

 
 

EKSPORT 

METADATA 

+FULDTEKST 

 MODTAG DanPID
KB 

 

Digital Pligtaflevering 

NETARKIV 

9 

HENT  

FULD-

TEKST  

LAV OA 

STATISTIK 

STIKPRØVEKONTROL 

FULD 

TEKST 

META 

DATA 

 DanPID
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9. Metadata og fuldtekst pakkes som et METS objekt e.l. og overføres til Netarki-
vet, der kvitterer med en DanPID-identifikator. Denne gemmes med relation til 
metadata, således at den kan hentes/bruges af de lokale forskningsdatabaser. 

 

G. Omkostninger og tidsplan 
I Bilag 5 er såvel udviklings- som driftsomkostninger ved indikatoren estimeret og 

specificeret.  

 

Udvikling 

Her estimeres et personaleforbrug på 1045 timer samt udgifter til ekstern konsu-

lentbistand på 400.000 kr. For personaleindsatsen kan en gennemsnitlig netto-

timepris på 400 kr. anvendes. Det er imidlertid ikke afklaret, om der skal tilføjes 

overhead og hvilket koncept for overhead-beregning, der i givet fald skal anvendes. 

Overhead er således ikke medregnet pt. Dette afventer en afklaring. 

Samlet estimat for netto-omkostninger (uden overhead) til udvikling:  

 

 818.000 kr. – heraf: 

 Personaleindsats (1045*400) .......................... 418.000 kr. 

 Ekstern konsulentbistand............................... 400.000 kr. 

 

Årlig drift 

Her estimeres et personaleforbrug på 380 timer og udgifter til hardware-

vedligehold på 30.000 kr. For personaleindsatsen kan en gennemsnitlig netto-

timepris på 400 kr. anvendes. Det er imidlertid ikke afklaret, om der skal tilføjes 

overhead og hvilket koncept for overhead-beregning, der i givet fald skal anvendes. 

Overhead er således ikke medregnet pt. Dette afventer en afklaring. 

Samlet estimat for netto-omkostninger (uden overhead) til drift:  

 

 182.000 kr. – heraf: 

 Personaleindsats (380*400) ........................... 152.000 kr. 

 Hardware-vedligehold .......................................30.000 kr. 

 

Tidsplan 

 

Opgave 
2015 2016 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Indgåelse af kon-
trakt 

Senest 
1.marts 

    

Opgave 1: SHER-
PA/RoMEO 

     

Opgave 2: Pro-
jektledelse 

     

Opgave 3: Im-
portmoduler 

     

Opgave 4: OA 
validator 

     

Opgave 5: Liste 
repositorier 

     

Opgave 6: Stik-
prøvekontrol 

     

Opgave 7: Indika-
tor grænseflade 

          

Opgave 8: Doku-
mentation 
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Med indgåelse af aftale og start af udviklingsprojektet senest den 1. marts 2015 kan 

OA-indikatoren være klar til den første beregning sidst i januar 2016, hvor publika-

tioner fra indberetningsår 2014 er klar til at blive analyseret. 

 

 

Der henvises til Bilag 5 for øvrige forudsætninger for tidsplanen og omkostnings-

estimatet. 

 

 

 

Bilagsoversigt 

 

Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppe angående udredning af et Open 

Access Barometer  
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Bilag 4: Notat: Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser om en version 2 

 

Bilag 5:  Overslag over omkostninger 

 

 



Bilag 1 
 
Notat 

 Side     1/2 

29. august 2014 
 

Styrelsen for Forskning og 
Innovation 
6. kontor - Forskningspolitisk 

kontor 
 
Bredgade 40 

1260 København K 
Tel. 3544 6200 
Fax 3544 6201 

Mail fi@fi.dk 
Web www.ufm.dk 
 

CVR-nr. 1991 8440 
 
Sagsbehandler 

Hanne-Louise Kirkegaard 
Tel. 72318246 
Mail hki@fi.dk 

 
Ref.-nr. 14/011442-01  
 

  
 

Modtager(e): 
 

Den Nationale Styregruppe for Open Access 

Kopi: 
 

   

Kommissorium - arbejdsgruppe angående udredning af et Open 
Access Barometer 
 

Udfordring og potentiale 

Der er behov for at afklare, hvorledes et Open Access Barometer kan etableres og 

drives, således at der i forbindelse med Den Danske Forskningsdatabase løbende 

kan formidles en valid og dækkende statistik over den nationale implementering af 

Open Access strategien. 

 

Eksisterende grundlag til udvikling af et Open Access barometer 

Arbejdsgruppen vil kunne tage udgangspunkt i  

 Det nationale netværk af forskningsdatabaser (PURE-systemer)  ved uni-

versiteter, UC’er mv., hvori oplysningerne om publikationerne og links til 

deres Open Access versioner registreres. 

 Det nationale standardformat for udveksling af sådanne publikationsop-

lysninger, DDF-MXD. 

 Den nationale indhøstning af disse og relaterede informationer til Den 

Danske Forskningsdatabase. 

 DEFF’s kørende projekt til fornyelse af Den Danske Forskningsdatabases 

funktionalitet og fremtræden.  

 DEFF’s netop afsluttede pilotprojekt Dansk Open Access Barometer 

(http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/dansk-open-access-barometer/)  

 

Arbejdsgruppen vil beskrive, hvorledes dette udgangspunkt, kan udnyttes, udvides 

og optimeres til at danne baggrund for et OA Barometer, der med god cost/benefit-

ratio kan: 

 informere forskningsinstitutionerne om deres lokale fremskridt i realise-

ringen af strategien  

 etablere et nationalt overblik over strategiens realisering 

 

Arbejdsgruppen vil i overordnede termer beskrive, hvorledes et sådant OA Barome-

ter kan formidles til offentligheden som en del af Den Danske Forskningsdatabase 

website – eller i tilknytning hertil. 

 

Arbejdsgruppens opgave er: 

At levere et beslutningsgrundlag til styregruppens 4. møde den 28. januar 2015 

med indstilling om, hvordan et dansk Open Access Barometer kan implementeres 

og finansieres. 

 

http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/dansk-open-access-barometer/


 

 Side     2/2 

Styrelsen for Forskning og 
Innovation 
 

 

I den forbindelse skal arbejdsgruppen foretage sig følgende: 

1. Orientere sig om relevante nationale og internationale erfaringer. 

2. Undersøge kravene til metadata og systemer for løbende at kunne 

trække korrekte oplysninger om Open Access fra lokale forskningsin-

stitutioner og forskningsdatabaser. 

3. Undersøge definitionsproblematikker i forhold til Open Access (hvad 

tæller og hvad tæller ikke) og udarbejde retningslinjer for dette. 

4. Beskrive hvorledes standarder og procedurer for dataoverførsel fra de 

lokale forskningsdatabaser til den nationale kan optimeres, således at 

en valid og dækkende statistik over den nationale OA implementering 

løbende kan etableres og formidles. 

5. Undersøge behovet for ensartede arbejdsgange for forskningsinstituti-

onernes beskrivelse af Open Access til deres publikationer – herunder 

arkivering af fuldtekster i lokale OA repositorier og linkning til ekster-

ne OA repositorier.  

6. Undersøge behovet for en løsning til forskningsinstitutioner, der i dag 

ikke er dækket af en forskningsdatabase. 

7. Beskrive hvilke statistikker Open Access barometeret skal formidle, 

stipulere koncepterne for denne formidling og overveje graden af of-

fentliggørelse. 

8. Afdække de økonomiske omkostninger forbundet med  implemente-

ring og drift af barometeret, herunder komme med  forslag til en finan-

sieringsmodel. 

9. Levere en tidsplan for implementering af barometeret med angivelse af 

ansvars- og opgavefordeling. 

  

Arbejdsgruppens sammensætning: 

 Biblioteksdirektør Mogens Sandfær (formand) 

 

 Specialkonsulent Mikael K. Elbæk, Danmarks Tekniske Informationscenter  

 

 Funktionsleder Anne Sandfær, Roskilde Universitet 

 

 Bibliotekschef Bertil F. Dorch, Syddansk Universitet 

 

 Vicedirektør Birte Christensen-Dalsgaard, Digital Infrastruktur og Service, Det 

Kongelige Bibliotek. 

 

Sekretariat 

 Fuldmægtig Jonas Bak, Styrelsen for Forskning og Innovation 

 Specialkonsulent Hanne-Louise Kirkegaard, Styrelsen for Forskning og Inno-

vation 

 

Ekstern bistand kan inddrages i et vist omfang. 

 

Resultat 

Arbejdsgruppen skal levere en rapport på max. 5-7 sider + bilag samt en kort Power 

Point-præsentation, der i tekst og grafik/billeder opsummerer rapportens resulta-

ter og indstillinger.  

 

Hanne-Louise Kirkegaard 
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Bilag 2: Validering af Open Access links 
 

I afsnit C i arbejdsgruppens notat anbefales det at basere Open Access valideringen på to 
felter i udvekslingsformatet beregnet på at udveksle links til fuldtekster inklusive oplysning 
om deres Open Access tilgængelighed, henholdsvis: 

1. Direkte links til fuldtekster i universiteternes egne forskningsdatabaser  
2. Direkte links til fuldtekster på nettet (i fagspecifikke repositorier mv.)  

 
For at vurdere de praktiske implikationer af denne anbefaling har arbejdsgruppen fået 
udført en konsulentundersøgelse af datasættet fra 2012, der rummer ca. 25.000 poster, der 
falder indenfor indikatorens genstandsfelt. 

Det viste sig, at ca. 2.700 poster havde links til fuldtekster i universiteternes egne 
forskningsdatabaser (punkt 1 ovenfor), mens ingen poster havde links til fuldtekster på 
nettet (punkt 2 ovenfor). Grunden viste sig at være, at PURE pt. ikke giver mulighed for at 
registrere sådanne links. 

Følgelig gennemførtes en analyse af alternative metoder til at finde links til Open Access 
fuldtekst. Den eneste mulighed viste sig at være feltet, der kan anvendes til at registrere en 
publikations DOI, der repræsenterer et indirekte link til fuldteksten. Først skal DOI’en sendes 
til en resolver, der omsætter DOI’en til en URL. Dernæst skal den webside (”splash page”), 
som URL’en peger på, parses (”screen-scrapes”) for at finde linket til selve fuldtekstfilen 
(typisk en PDF). 

Dels er denne procedure (særligt screen-scraping-delen) noget tung, og dels vil det, 
erfaringsmæssigt, kun være et fåtal af disse DOI’er, der peger på en Open Access-version af 
fuldteksten, da DOI’er i de fleste tilfælde peger på forlagenes salgsversioner af fuldteksterne. 

Til gengæld fandtes der DOI’er i 17.000 poster, hvorfor firmaet Index Data blev bedt om at 
gennemføre en omkostningsanalyse. Denne viste: 

 De ca. 17.000 DOI’er fordeler sig på ca. 440 forskellige domæner af typen  
 ”….springer.com/…” eller ”….elsevier.com/…”. Der skal som minimum etableres en 
screen-scraping-profil for hvert domæne.  

 Ved kun at se på de 10 mest populære domæner (de store kommercielle forlag) 
håndteres ca. 11.000 DOI’er, men meget få af disse vil pege på en Open Access 
fuldtekst. 

 Omkostningerne ved at inddrage DOI-links i indikatoren estimeres som følger: 

 Etablering: 100.000 kr. (engangsudgift) 

 Årlig drift: 85.000 + 2.000 kr. per domæne  

 Ved 440 domæner betyder dette en meromkostning på 965.000 kr. årligt. 
 
Dette vurderes at være uforholdsmæssigt omkostningstungt i betragtning af, at kun få af 
disse screen-scrapede fuldtekstlinks kan forventes at pege på en Open Access-version. 
Derfor fastholdes det at basere indikatoren på direkte links til fuldtekster lagret enten i 
universiteternes egne repositorier eller i anerkendte fagspecifikke repositorier på nettet.  
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Bilag 3: Beregning og visualisering af version 1 
 

Bilaget indeholder tre afsnit: 

A. Illustration af indikatorens formidling på webben 
B. Illustration af indikatorens formidling i den årlige statistikrapport 
C. Definitioner og beregningsmetoder 

A. Illustration af indikatorens formidling på webben 
Illustrationen er i form af en mock-up, dvs. webside-skitse, som viser hvordan indhold og 
struktur kan præsenteres. Mock-up’en er med vilje lavet uden hensyn til elementer som 
design og grafik, der efterfølgende bør fastlægges. 

A.1. Forside 
Et eksempel på en forside som giver adgang til tre hovedafsnit: Open Access 
statistik/indikator; Søgning i databaserne; Aktuelt formidlingstema 

 

Mock-up 1: Af den Danske forskningsdatabases forside, alle informationer er fiktive. 
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A.2. Status for Open Access  
Siden viser den aktuelle status for tre parametre: Realiseret Open Access potentiale, 
Uudnyttet Open Access potentiale og Uklart Open Access potentiale. Den aktuelle status er 
præsenteret på tre måder: Nationalt, Per hovedområde (fagområde) og Per universitet.  

 

Mock-up 2: Konstrueret eksempel af aktuel status for OA realisering, uudnyttet potentiale og uklart OA 
potentiale 

A.3. Status for realisering af Open Access potentiale 
Siden viser den akutelle status for Open Access i forhold til to parametre: Realiseret Open 
Access potentiale og Uudnyttet Open Access potentiale. Den aktuelle status er præsenteret i 
forhold til tre mål: Nationalt, Hovedområder (fagområder) og Universiteterne.  
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Mock-up 3: Konstrueret eksempel af aktuel status for OA realisering og uudnyttet potentiale. 

A.4. Open Access udviklingen i en 5-årig periode 
Siden illustreres her med perioden 2014-2018. I venstre side af diagrammet finder man et 
antal faneblade, der sortere diagrammerne efter universiteter og hovedfagområder. 

 

Mock-up 4: Konstrueret eksempel på webside med OA udviklingen over 5 år 

A.5. Download rapporter og datasæt  
På denne side kan man downloade en fuld rapport med uddybende forklaringer for hvert år. 
Det er også muligt at downloade det fulde datasæt for hvert år Formålet er at sikre 
transparens, og at åbne op for at data kan genanvendes.  
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Mock-up 5: Webside med mulighed for download af fuld OA rapport og fuld datasæt per år 

A.6. Eksempel et fuldt datasæt  
Dette mock-up viser hvordan det excel-regneark som downloades tænkes at kunne 
konstrueres med forklarende forside og indholdsfortegnelse, aggregeringer som danner 
baggrund for diagrammerne og det fulde datasæt som består af DDF-MXD data 
(bibliografiske data), OA indikator data og BFI data.  

 

Mock-up 6: Eksempel på hvordan et fuldt datasæt ville kunne se ud 

 

A.7. Dokumentation 
Følgende mock-ups illustrerer hvordan Open Access Indikatorens dokumentation 
henholdsvis til slutbrugerne og en teknisk dokumentation af beregningsprocessen til 
dataleverandørerne tænkes formidlet.  
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A.7.a Slutbruger dokumentation 
Her beskrives formålet med Open Access indikatoren for slutbrugerne med henvisning til 
den nationale Open Access strategi. 

 

Mock-up 7: Eksempel på side med dokumentation og forklaringer for slutbrugerne  

A.7.b Teknisk dokumentation 
Her beskrives den tekniske løsning og beregningsprocessen for Open Access Indikatoren. 

 

Mock-up 8: Eksempel på side for den tekniske dokumentation 
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B. Illustration af indikatorens formidling i den årlige 
statistikrapport 
Den årlige statistikrapport, der kan downloades fra web-sitet som en PDF-fil, rummer alle 
websidens diagrammer forsynet med forklarende noter samt en redegørelse for 
beregningsproces og –principper. 

B.1. Status for Open Access implementering 

B.1.a For hvert universitet og for Danmark samlet 

 

Figur 1: Konstrueret eksempel på visualisering af udnyttelse af OA potentialet 

B.1.b For hvert hovedfagområde og for Danmark samlet 

 

Figur 2: Konstrueret eksempel på udnyttelse af OA potentiale per hovedområde 
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B.2 Status for realisering af Open Access potentiale  
Denne status visualiseres: (1) for hvert hovedfagområde (HUM, SAM NAT/TEK og SUND); (2) 
for Danmark samlet; (3) for hvert universitet. Som eksemplificering af denne visualisering 
vises realiseret OA potentiale herunder for hvert af hovedfagområderne.  

B.2.a For hvert af hovedfagområderne 

 

Figur 3: Konstrueret eksempel på realiseret Open Access ift. Open Access potentiale 
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B.3. Open Access udviklingen i en 5-årig periode (her vist som 2014-2018) 
Denne status visualiseres: (1) for hvert hovedfagområde (HUM, SAM NAT/TEK og SUND); (2) 
for Danmark samlet; (3) for hvert universitet. 

B.3.a For hvert af hovedfagområderne 
For hvert af hovedfagområderne visualiseres Open Access udviklingen i en 5-årig periode. 
Her eksemplificeret ved hovedfagområdet Sundhedsvidenskab, tilsvarende visualiseringer 
laves for de tre andre hovedfagområder Samfundsvidenskab, Teknisk og Naturvidenskab og 
Humaniora.  

 

Figur 4: Konstrueret eksempel på Open Access udviklingen inden for hovedfagområdet Sundhedsvidenskab 

B.3.b For Danmark samlet 
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Figur 5: Konstrueret eksempel på Open Access udvikling i Danmark 

B.3.c For hvert enkelt universitet 

Aalborg Universitet 

 

Figur 6: Konstrueret eksempel på Open Access udvikling for Aalborg Universitet 

 

Aarhus Universitet  

 

Figur 7: Konstrueret eksempel på Open Access udvikling for Aarhus Universitet 
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Copenhagen Business School 

 

Figur 8: Konstrueret eksempel på Open Access udviklingen for Copenhagen Business School 

 

Danmarks Tekniske Universitet 

 

Figur 9: Konstrueret eksempel på Open Access udvikling for Danmarks Tekniske Universitet 
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IT-Universitetet 

 

Figur 10: Konstrueret eksempel på Open Access udvikling for IT-Universitetet 

 

Københavns Universitet 

 

Figur 11: Konstrueret eksempel på Open Access udviklingen for Københavns Universitet 
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Roskilde Universitet 

 

Figur 12: Konstrueret eksempel på Open Access udviklingen for Roskilde Universitet 

 

Syddansk Universitet 

 

Figur 13: Konstrueret eksempel på Open Access udviklingen for Syddansk Universitet 
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C. Definitioner og beregningsmetoder 
I Open Access Indikatoren anvendes begrebet Open Access potentiale. Dette betyder, at 
den pågældende artikel kan gøres tilgængelig i grøn Open Access på en måde, der er i 
overensstemmelse med såvel forlagets politik som den nationale Open Access strategi. 

Open Access potentialet kan være:  

Realiseret  
Der er etableret Open Access (som foreskrevet af strategien) 

Uudnyttet  
Der kunne etableres Open Access, men er det ikke 

Uklart  
Der er ikke etableret Open Access, og det er uklart om dette kan gøres i overensstemmelse 
med strategien. – I mange tilfælde vil ”hybrid” Open Access kunne tilkøbes, men dette vil 
oftest medføre væsentligt forøgede udgifter og dermed være i strid med strategien. 

 

For at placere en publikation på en af de tre kategorier ovenfor anvendes nedenstående 
proces ved den årlige beregning: 

 

1. Diagrammets tre faser: 

1. SHERPA/RoMEO undersøgelse 
Det undersøges maskinelt (ved analyse af oplysningerne i SHERPA/RoMEO-
databasen for det pågældende tidsskrift) om der er Open Access potentiale for den 
pågældende artikel. Se afsnit nedenfor om fortolkning af SHERPA/RoMEO-
kategorierne. 

2. Identifikation af links til fuldtekst 
Det undersøges om metadata rummer relevante links til fuldtekst - enten til 
universitets-repositorie eller til et repositorie på nettet, der findes på 
autoritetslisten over anerkendte Open Access repositorier 
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3. Open Access validering af links 
Valideringen udføres maskinelt ved at forsøge at downloade den/de linkede 
fuldtekstfil(er). Der konstateres Open Access, hvis en fuldtekstfil svarende til de 
udvekslede metadata kan downloades af systemet. 

C.1. Fortolkning af SHERPA/RoMEO kategorier 
SHERPA/RoMEO-databasen beskriver et tidsskrifts Open Access potentiale ved hjælp af fire 
kategorier: Grøn, Blå, Gul og Hvid. I forhold til den danske strategis koncepter fortolkes 
kategorierne som følger: 

Grøn  Der er (klart) Open Access potentiale 
Blå  Der er (klart) Open Access potentiale 
Gul  Der er (overvejende) Open Access potentiale 
Hvid   Der er ikke (grøn) Open Access potentiale 

 
For at indikatoren (med sikkerhed) kan medregne den gule kategori til det danske Open 
Access potentiale kræves dog en nærmere undersøgelse, der kan dokumentere, at flertallet 
af de i Danmark anvendte tidsskrifter med gul klassifikation reelt tillader Open Access som 
defineret i strategien. Dette kan ikke gennemføres maskinelt og er medtaget i overslaget 
over omkostninger i Bilag 5. 

Skulle denne undersøgelse mod forventning vise, at flertallet af de i Danmark anvendte 
tidsskrifter med gul klassifikation ikke tillader Open Access som defineret i strategien, må 
den gule kategori fortolkes som ”Uklart Open Access potentiale”. 



Den	  Nationale	  Styregruppe	  for	  Open	  Access	  
Arbejdsgruppen	  angående	  udredning	  af	  et	  Open	  Access	  Barometer	  

	  
	  

15.1.2015	  –	  	  Bilag	  4	  til	  arbejdsgruppens	  anbefalinger	   	   1	  
	  
	  

Bilag	  4:	  Arbejdsgruppens	  foreløbige	  overvejelser	  om	  en	  
version	  2	  

A.	  Behovet	  og	  potentialet	  for	  udvidet	  Open	  Access	  statistik	  
Danmark	  har	  med	  sin	  veludviklede	  infrastruktur	  for	  forskningsdatabaser,	  der	  alle	  udveksler	  
data	  via	  et	  fælles	  nationalt	  udvekslingsformat,	  en	  unik	  mulighed	  for	  at	  etablere	  en	  udvidet	  
Open	  Access	  statistik.	  Behovet	  for	  at	  monitorere	  Open	  Access	  er	  stigende	  og	  i	  takt	  med	  at	  
Open	  Access	  publicering	  får	  større	  økonomisk	  betydning	  vil	  behovet	  forventeligt	  overstige	  
de	  simple	  analyser,	  som	  er	  præsenteret	  i	  version	  1	  af	  Open	  Access-‐indikatoren.	  Eksempler	  
på	  kendte	  behov:	  

Fordeling	  og	  udvikling	  over	  tid	  i	  Open	  Access	  typerne	  	  

Monitorering	  af	  omkostningerne	  til	  Open	  Access	  
	   Både	  ift.	  at	  kende	  de	  omkostningerne,	  men	  også	  som	  vigtigt	  datagrundlag	  i	  
	   forhandlingerne	  med	  forlag.	  

Overvågning	  af	  embargoperioder	  
	   Forskellige	  og	  stigende	  embargoperioder	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  opnå	  Open	  
	   Access	  indenfor	  den	  ønskede	  tidsgrænse,	  derfor	  skal	  det	  monitoreres.	  

Detaljeret	  statisk	  om	  fagområder,	  publikationstyper	  mv.	  	  
	   En	  detaljeret	  statistik	  er	  grundlaget	  for	  at	  kunne	  handle	  på	  et	  informeret	  
	   grundlag	  og	  eksempelvis	  sætte	  ind	  overfor	  fagområder	  som	  har	  behov	  for	  
	   støtte.	  	  

Andre	  dimensioner	  som	  demografiske	  oplysninger	  
	   Det	  er	  muligt	  at	  forestille	  sig	  andre	  dimensioner	  som	  køn,	  stillingsbetegnelser,	  
	   alder	  mv.	  som	  kunne	  være	  forklarende	  for	  evt.	  forskelle	  i	  graden	  af	  Open	  
	   Access.	  	  

Arbejdsgruppen	  forslår	  således	  at	  der	  umiddelbart	  efter	  lanceringen	  af	  version	  1	  af	  Open	  
Access-‐indikatoren	  igangsættes	  et	  afklaringsprojekt,	  som	  kortlægger	  hvilke	  behov	  der	  er	  til	  
statistikker	  og	  hvilke	  krav	  disse	  vil	  stille	  til	  registreringspraksis,	  lokale	  systemer,	  det	  nationale	  
udvekslingsformat	  og	  til	  præsentationen.	  	  

B.	  Eksempler	  på	  udvidet	  Open	  Access	  statistik	  
Nedenstående	  eksempler	  skal	  illustrerer	  potentielle	  analyser	  som	  en	  version	  2	  af	  Open	  
Access-‐indikatoren	  vil	  kunne	  frembringe.	  	  

Det	  er	  vigtig	  at	  notere	  sig,	  at	  ingen	  af	  de	  underliggende	  tal	  er	  reelle.	  Der	  er	  tale	  om	  
konstruerede	  test-‐tal,	  der	  udelukkende	  har	  til	  formål	  at	  understøtte	  eksemplificeringen	  af	  
indikatorstatistikkens	  form	  og	  koncept	  –	  ikke	  dens	  indhold.	  

	   	  



Den	  Nationale	  Styregruppe	  for	  Open	  Access	  
Arbejdsgruppen	  angående	  udredning	  af	  et	  Open	  Access	  Barometer	  

	  
	  

15.1.2015	  –	  	  Bilag	  4	  til	  arbejdsgruppens	  anbefalinger	   	   2	  
	  
	  

B1.	  Udviklingen	  i	  andelen	  af	  Open	  Access	  typerne	  Gylden-‐,	  Grøn-‐,	  Hybrid-‐OA	  
over	  tid	  	  
Diagrammet	  Open	  Access	  typer	  2014-‐2021	  er	  et	  konstrueret	  eksempel,	  der	  illustrerer	  
hvordan	  man	  grafisk	  ville	  kunne	  vise	  udviklingen	  over	  en	  årrække	  for	  de	  forskellige	  typer	  
Open	  Access:	  Gylden,	  Grøn,	  Hybrid	  og	  den	  andel	  som	  ikke	  er	  Open	  Access.	  Graferne	  
forudsætter	  at	  information	  om	  OA-‐typerne	  registreres	  lokalt	  og/eller	  kan	  indhentes	  fra	  
eksterne	  kilder.	  Det	  drejer	  sig	  særligt	  om	  Gylden	  og	  Hybrid-‐OA.	  Oplysninger	  Gylden	  Open	  
Access	  –	  dvs.	  publicering	  i	  rene	  Open	  Access	  tidsskrifter	  kan	  i	  dag	  indhentes	  fra	  databasen	  
DOAJ.org.	  Hvorimod	  der	  til	  stadighed	  er	  store	  vanskeligheder	  med	  at	  identificere	  
anvendelsen	  af	  Hybrid-‐OA	  og	  dermed	  omfanget.	  Det	  sidste	  betyder	  at	  en	  metode	  til	  at	  
indfange	  oplysninger	  om	  Hybrid-‐OA	  skal	  udvikles	  og	  en	  fælles	  procedure	  skal	  aftales.	  

	  

Figur	  1:	  Konstrueret	  eksempel	  over	  udviklingen	  i	  OA-‐typer	  (gylden,	  grøn,	  hybrid)	  og	  Ikke-‐OA	  2014	  -‐2012	  
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B2.	  Konstrueret	  oversigt	  over	  Open	  Access	  omkostningerne	  i	  2015	  
Denne	  graf	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  omkostningerne	  til	  Open	  Access	  publicering	  i	  et	  
enkelt	  år	  kunne	  præsenteres.	  Det	  FTE-‐skalerede	  eksempel	  viser	  omkostningerne	  for	  hvert	  af	  
universiteterne,	  samt	  hvordan	  disse	  fordeler	  sig	  på	  Hybrid-‐OA	  og	  Gylden-‐OA.	  Grafen	  vil	  
kræve	  at	  oplysninger	  om	  APC-‐betalinger	  indsamles	  lokalt,	  eller	  at	  disse	  oplysninger	  kan	  
indhentes	  hos	  forlag.	  Det	  sidste	  er	  tilfældet	  for	  enkelte	  forlag	  i	  dag,	  men	  vil	  nok	  næppe	  blive	  
fuldstændig	  dækkende	  på	  kort	  sigt.	  

	  

Figur	  2:	  Konstrueret	  eksempel	  med	  FTE-‐skaleret	  OA-‐publiceringsomkostninger	  for	  2015	  

B3.	  Oversigtstabel	  med	  APC	  priser	  og	  totaler	  for	  2015	  
Tabellen	  er	  et	  konstrueret	  eksempel	  på	  hvordan	  tallene	  som	  er	  anvendt	  i	  figur	  2	  kunne	  
udspecificeres,	  udover	  dette	  får	  man	  oplysninger	  om	  de	  gennemsnitlige	  priser	  for	  hhv.	  
Gylden-‐OA	  og	  Hybrid-‐OA.	  Alle	  tal	  er	  fiktive	  og	  FTE-‐skaleret.	  

Universitet	   Gnm.	  OA-‐
pris	  (DKK)	  

Gnm.	  Hybrid	  
OA	  (DKK)	  	  

Total	  Gylden-‐OA	  
omk.	  (DKK)	  

Total	  Hybrid-‐OA	  
omk.	  (DKK)	  

Total	  APC	  
omk.	  (DKK)	  

CBS	   12.000	   33.000	   12.000	   2.640	   14.640	  
ITU	   12.000	   33.000	   960	   330	   1.290	  
RUC	   12.000	   33.000	   11.880	   2.970	   14.850	  
DTU	   12.000	   33.000	   378.000	   17.820	   395.820	  
KU	   12.000	   33.000	   2.016.000	   462.000	   2.478.000	  
SDU	   12.000	   33.000	   541.200	   123.420	   664.620	  
AAU	   12.000	   33.000	   198.000	   90.750	   288.750	  
AU	   12.000	   33.000	   1.242.000	   265.650	   1.507.650	  
DK	  Total	   12.000	   33.000	   4.400.040	   965.580	   5.365.620	  
Tabel	  1:	  Konstrueret	  oversigtstabel	  med	  APC’ere	  FTE-‐skaleret	  efter	  2013	  tal	  
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B4.	  Gennemsnitlige	  embargoperioder	  
Grafen	  viser	  den	  gennemsnitlige	  tid	  fra	  artiklen	  er	  publiceret	  til	  den	  er	  tilgængelig	  Open	  
Access	  for	  hvert	  af	  hovedområderne.	  Det	  er	  muligt	  at	  registrere	  embargoperioder	  i	  dag,	  men	  
det	  er	  ikke	  en	  praksis	  som	  er	  bredt	  anvendt.	  Oplysningen	  er	  dog	  interessant	  da	  det	  giver	  en	  
billede	  af	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  faglige	  hovedområder	  kan	  leve	  op	  til	  den	  nationale	  strategi,	  som	  
i	  praksis	  betyder	  12	  måneders	  embargo	  fra	  publikationstidspunktet.	  Registrering	  af	  
embargoperiode	  er	  allerede	  i	  dag	  obligatorisk	  at	  anvendes	  når	  man	  bliver	  høstet	  af	  EU-‐
Kommissionens	  Open	  Access	  portal	  OpenAIRE.eu.	  

Embargoperioder	  
Embargoperiode	  er	  tiden	  fra	  at	  en	  artikel	  bliver	  publiceret	  til	  den	  kan	  gøres	  Open	  Access.	  
Embargoperioden	  oplyses	  af	  de	  fleste	  etablerede	  forlag	  og	  oplyses	  hvis	  muligt	  i	  
Sherpa/Romeo.	  Embargoperioden	  kan	  derudover	  registreres	  i	  systemer	  som	  Pure,	  der	  
således	  både	  kan	  levere	  oplysningen	  til	  Open	  Access-‐indikatoren	  og	  sørge	  for	  at	  
publikationer	  er	  tilgængelige	  når	  en	  embargoperiode	  er	  ophørt.	  
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B5.	  Embargoperiodefordeling	  
Her	  illustreres	  en	  fordeling	  af	  embargoperioder	  for	  et	  af	  BFIs	  hovedområder,	  Humaniora,	  
fordelingen	  er	  baseret	  på	  konstruerede	  tal.	  En	  sådan	  fordeling	  vil	  kunne	  oplyse	  om	  et	  
fagområde	  med	  eksempelvis	  en	  særlig	  høj	  gennemsnitlige	  embargoperiode	  er	  belastet	  af	  en	  
skæv	  fordeling	  over	  mod	  de	  længere	  embargoperioder.	  Over	  tid	  vil	  man	  også	  kunne	  
observere	  om	  embargoperiode	  fordelingen	  ændres.	  	  

Embargoperioder	  
Embargoperiode	  er	  tiden	  fra	  at	  en	  artikel	  bliver	  publiceret	  til	  den	  kan	  gøres	  Open	  Access.	  
Embargoperioden	  oplyses	  af	  de	  fleste	  etablerede	  forlag	  og	  oplyses	  hvis	  muligt	  i	  
Sherpa/Romeo.	  Embargoperioden	  kan	  derudover	  registreres	  i	  systemer	  som	  Pure,	  der	  
således	  både	  kan	  levere	  oplysningen	  til	  Open	  Access-‐indikatoren	  og	  sørge	  for	  at	  
publikationer	  er	  tilgængelige	  når	  en	  embargoperiode	  er	  ophørt.	  	  

	  

Figur	  3:	  Konstrueret	  eksempel	  på	  fordeling	  af	  embargoperioder	  for	  humaniora	  
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B6.	  Open	  Access	  typer	  og	  hovedområderne	  
Søjlediagrammet	  viser	  hvordan	  en	  fordeling	  af	  de	  forskellige	  typer	  af	  Open	  Access	  kunne	  
præsenteres.	  Her	  vises	  Open	  Access	  typerne	  grøn,	  gylden,	  hybrid	  samt	  de	  publikationer	  som	  
ikke	  er	  Open	  Access	  inden	  for	  hvert	  af	  de	  fire	  hovedområder	  samt	  fordelingen	  i	  de	  to	  BFI-‐
niveauer	  for	  hvert	  af	  hovedområderne.	  	  

	  

Figur	  4:	  Konstrueret	  eksempel	  på	  fordelingen	  af	  Open	  Access	  typer	  for	  hovedområderne	  og	  BFI	  niveauer	  
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B7.	  Open	  Access	  og	  publikationstyper	  
Søjlediagrammet	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  fordelingen	  på	  Open	  Access	  typerne,	  og	  
udnyttelsen	  af	  OA-‐potentialet	  kunne	  illustreres.	  I	  dette	  eksempel	  er	  der	  fem	  søjler	  fordelt	  på	  
publikationstyper,	  som	  her	  er	  tænkt	  potentielt	  at	  kunne	  udvides	  med	  bogkapitler	  og	  bøger.	  

	  

Figur	  5:	  Konstrueret	  eksempel	  på	  Open	  Access	  typer	  og	  publikationstyper	  
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C.	  Hvilke	  krav	  stiller	  den	  udvidede	  statistik	  
Resultatet	  af	  statistikken	  vil	  aldrig	  blive	  bedre	  end	  inputtet	  fra	  de	  deltagende	  
forskningsinstitutioner.	  Den	  udvidede	  statistik	  vil	  derfor	  stille	  krav	  til	  registreringspraksis,	  
mere	  righoldige	  datastrukturer	  dvs.	  mulige	  ændringer	  i	  lokale	  systemer	  og	  i	  det	  nationale	  
udvekslingsformat	  DDF-‐MXD.	  Nye	  data	  vil	  også	  betyde	  at	  der	  skal	  udvikles	  på	  Den	  Danske	  
Forskningsdatabase	  og	  dens	  Open	  Access-‐indikator	  elementer	  for	  at	  kunne	  præsentere	  disse	  
data.	  Rammen	  for	  dette	  vil	  dog	  være	  udviklet	  for	  version	  1	  af	  Open	  Access-‐indikatoren.	  
Endvidere	  vil	  en	  del	  af	  de	  udvidelser	  til	  de	  lokale	  systemer,	  som	  er	  skitseret,	  være	  en	  del	  af	  
de	  nyudviklinger,	  som	  ligger	  i	  Elseviers	  udviklingsplaner	  for	  Pure.	  Udviklingsønsker,	  som	  bl.a.	  
er	  sprunget	  ud	  af	  Pures	  tilpasning	  til	  de	  Britiske	  Open	  Access	  krav	  i	  Post	  REF-‐2014	  og	  RCUK.	  

I	  arbejdet	  med	  version	  2	  af	  Open	  Access-‐indikatoren	  bør	  der	  som	  minimum	  kigges	  på	  
følgende	  aspekter:	  

Behovsanalyse	  	  
Kortlægning	  af	  hvilke	  statistikker	  interessenterne	  har	  behov	  for.	  

Krav	  til	  og	  etablering	  af	  praksis	  regler	  	  
Undersøgelse	  af	  hvad	  de	  enkelte	  statistikker	  kræver	  af	  oplysninger	  og	  etablering	  af	  
praksisregler	  som	  kan	  understøtte	  konsistens	  i	  registrering	  og	  kvalitet	  i	  data	  
outputtet.	  

Krav	  til	  lokale	  systemer	  
Undersøgelse	  af	  hvilke	  krav	  de	  enkelte	  statistikker	  stiller	  til	  lokale	  systemer	  og	  
undersøgelse	  af	  om	  systemerne	  kan	  leverede	  det	  ønskede	  eller	  om	  dette	  skal	  
udvikles	  ny	  funktionalitet.	  Skal	  der	  udvikles	  nyt	  skal	  dette	  specificeres	  og	  prissættes.	  

Krav	  til	  det	  nationale	  udvekslingsformat	  DDF-‐MXD	  	  
I	  det	  omfang	  at	  ønskerne	  til	  nye	  statistikker	  stiller	  krav	  til	  nye	  informationer	  i	  det	  
nationale	  udvekslingsformat,	  DDF-‐MXD,	  beskrives	  og	  præsenteres	  disse	  ønsker	  for	  
DDF-‐MXDs	  styregruppe.	  

Genbrug	  af	  eksisterende	  data	  	  
Nye	  statistikker	  skal	  så	  vidt	  muligt	  benytte	  sig	  af	  eksisterende	  datakilder	  og	  
genbruge	  data	  hvor	  det	  er	  muligt	  og	  kvaliteten	  er	  tilfredsstillende.	  Der	  er	  oplagte	  
kilder	  som	  Directory	  of	  Open	  Access	  Journals.	  Men	  området	  er	  i	  udvikling	  og	  derfor	  
bør	  det	  også	  undersøges	  i	  hvilket	  omfang	  det	  er	  muligt	  at	  hente	  data	  fra	  nye	  kilder	  
eksempelvis	  direkte	  fra	  forlag.	  	  

Den	  følgende	  tabel	  viser	  i	  oversigt	  hvilke	  krav	  de	  præsenterede	  diagram	  eksempler	  i	  dette	  
bilag	  til	  stille	  til	  den	  eksisterende	  infrastruktur.	  	  
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Bilag	  5.	  Overslag	  over	  omkostninger	  
Bilaget	  indeholder	  følgende	  afsnit:	  

A. Estimat	  af	  omkostninger	  ved	  udvikling	  af	  OA	  Indikatoren	  
B. Estimat	  af	  årlige	  meromkostninger	  ved	  drift	  af	  OA	  Indikatoren	  som	  en	  udvidelse	  af	  driften	  af	  Den	  

Danske	  Forskningsdatabase	  
C. Generelle	  forudsætninger	  	  
D. Tidsplan	  for	  udviklingen	  

A:	  Estimat	  af	  omkostninger	  ved	  udvikling	  af	  OA	  indikatoren	  
	  

Nr.	  	   Opgave	  	   Reference	   Personale	  
timer	  	  

Ekstern	  
konsulent	  	  

1.	   Undersøgelse	  af	  SHERPA/RoMEO’s	  gule	  kategori	   Bilag	  31	   140	  	   	  
En	  undersøgelse	  af	  ca.	  650	  tidsskrifter	  ud	  af	  ca.	  1.200	  
tidsskrifter,	  der	  er	  klassificeret	  gule	  i	  	  SHERPA/RoMEO	  
og	  som	  benyttes	  af	  danske	  forskere.	  Dette	  omfatter	  alle	  
tidsskrifter	  med	  mindst	  to	  ”danske”	  artikler	  svarende	  til	  
mindst	  80%	  af	  alle	  danske	  artikler	  i	  gule	  tidsskrifter.	  
Undersøgelsen	  fortages	  ved	  at	  der	  udtrækkes	  et	  
regneark	  med	  de	  relevante	  oplysninger	  og	  ved	  manuelle	  
opslag	  i	  SHERPA/RoMEO	  databasen	  og	  en	  analyse	  deres	  
OA-‐potentiale	  ihht.	  den	  danske	  strategi.	  (Alternativt	  kan	  
undersøgelsen	  udbredes	  til	  samtlige	  ca.1200	  tidsskrifter	  
med	  det	  dobbelte	  tidsforbrug)	  

	   	  
	  

	  

2.	  	   Projektledelse	   	   140	  	   	  
Projektstyring	  af	  hele	  udviklingsprojektet.	  	  
	  

	   	   	  

3.	  	   Implementering	  af	  nye	  importmoduler	  og	  tilretning	  af	  
dataprocessering	  

Nr.	  3	  &	  42	   630	  	   	  

Den	  eksisterende	  fuldautomatiske	  dataimport	  og	  –
processering	  for	  bibliografisk	  data	  skal	  udvides	  med	  
support	  for	  nye	  datakilder	  af	  nye	  typer:	  

• Sherpa/Romeo	  data	  (journal	  supplementsdata)	  
• BFI	  data	  på	  post	  niveau	  for	  et	  BFI	  års	  endelige	  

beregning	  (publikations	  supplementsdata)	  
• BFI	  dubletdata	  for	  samarbejdspublikationer	  

(inklusiv	  konfliktløsninger)	  	  

	   	   	  

Forudsætninger:	  	  
a) Der	  skal	  sikres	  adgang	  til,	  at	  OA	  Indikatoren’s	  IT	  

løsning	  	  kan	  tilgå	  BFI’s	  data	  
b) De	  for	  OA	  Indikatoren	  nødvendige	  BFI	  data	  skal	  

stilles	  til	  rådighed	  

	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bilag	  3	  til	  ”Anbefalinger	  vedr.	  etablering	  af	  en	  dansk	  Open	  Access	  indikator”,	  Afsnit	  C.1.	  
2	  Reference	  til	  opgavens	  nr.	  i	  ”Anbefalinger	  vedr.	  etablering	  af	  en	  dansk	  Open	  Access	  indikator”,	  Afsnit	  D.	  Teknisk	  
2	  Reference	  til	  opgavens	  nr.	  i	  ”Anbefalinger	  vedr.	  etablering	  af	  en	  dansk	  Open	  Access	  indikator”,	  Afsnit	  D.	  Teknisk	  
løsning	  -‐	  diagram	  
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4.	   OA	  validator,	  fuldtekstarkiv	  og	  OA	  statistik	   Nr.	  5	  &	  6	   	   300.000	  
Der	  skal	  etableres	  en	  ny	  IT	  platform	  til	  årlig	  beregning,	  
inklusiv	  

• udtagning	  af	  det	  relevante	  datasæt	  
• scoping	  til	  OA	  Indikatorens	  genstandsfelt	  
• validering	  af	  registrerede	  OA	  links	  ved	  at	  

forsøge	  download	  til	  fuldtekstsamling	  
• klassificering	  af	  postens	  OA	  potentiale	  (uklart,	  

uudnyttet,	  realiseret)	  	  
• sammenregning	  af	  totaler	  –	  nationalt,	  per	  

hovedområde,	  per	  universitet	  
• opdatering	  af	  løbende	  statistik	  over	  årene	  
• tilgængeliggørelse	  af	  al	  OA	  statistik	  og	  

bagvedliggende	  fuldt	  datasæt	  til	  user	  interface	  
(DDF	  grænseflade)	  

	   	   	  

Forudsætninger:	  
a) Elsevier	  skal	  release’e	  en	  version	  af	  PURE	  

indeholdende	  de	  features/forandringer,	  der	  
tillader	  inddatering	  af	  de	  for	  OA	  Indikatoren	  
nødvendige	  links	  til	  publikationsposter,	  og	  disse	  
links	  skal	  eksponeres	  i	  DDF-‐MXD	  data	  som	  PURE	  
eksponerer	  for	  posterne.	  Features/forandringer	  
og	  eksponering	  skal	  virke	  efter	  hensigten.	  
Features/forandringer	  er	  lovet	  til	  PURE	  v.	  
5.2.0/4.21.0	  

b) Mindst	  to-‐tre	  universiteter	  skal	  ibrugtage	  
ovenstående	  version	  af	  PURE	  

c) Det	  skal	  sikres,	  at	  der	  på	  mindst	  et	  universitet	  
registreres	  publikationsposter,	  som	  dækker	  alle	  
variationsmuligheder	  for	  OA-‐links:	  	  

o med/uden	  OA	  links	  til	  PURE	  
o med/uden	  OA-‐links	  til	  godkendte	  

repositories	  
o med/uden	  OA-‐links	  til	  ikke-‐godkendte	  

repositories	  
o med	  flere	  OA-‐links	  af	  hver	  type	  	  

	  

	   	   	  

5.	   Etablering	  af	  liste	  over	  anerkendte	  repositorier	   Nr.	  5	   50	   	  
Der	  skal	  etableres	  en	  autoritativ	  liste	  over	  de	  
repositorier	  som	  kan	  anvendes	  i	  OA	  indikatoren.	  Der	  
laves	  en	  kortlægning	  af	  potentielle	  faglige	  repositorier	  
og	  forslaget	  til	  autoritetsliste	  skal	  kvalificeres	  og	  
godkendes	  i	  samarbejde	  med	  universiteterne.	  

	   	   	  

6.	   Stikprøvekontrol	   Nr.	  7	   15	   	  
Der	  skal	  udvikles	  et	  koncept	  og	  en	  procedure	  for	  den	  
årlige	  stikprøvekontrol,	  så	  den	  kan	  foretages	  ensartet	  
hvert	  år.	  
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7.	  	   OA	  indikator	  grænseflade	  i	  DDF	   Nr.	  8	   	   100.000	  
For	  at	  eksponere	  resultatet	  af	  Opgave	  4,	  udvides	  DDF	  
grænsefladen	  med	  	  

• et	  OA	  Indikator	  univers:	  et	  område	  med	  en	  
række	  selvstændige	  sider	  –	  tilgængeligt	  fra	  
DDF’s	  forside	  

• visualisering	  online	  af	  seneste	  års	  OA	  Indikator	  
resultat	  –	  samlet,	  per	  hovedområde,	  per	  
universitet	  

• visualisering	  online	  af	  udviklingen	  over	  årene	  
for	  diverse	  nøgletal	  –	  samlet,	  per	  hovedområde,	  
per	  universitet	  

• mulighed	  for	  download	  af	  offline	  udgave	  af	  
disse	  visualiseringer	  (PDF	  rapport)	  

• mulighed	  for	  at	  downloade	  offline	  udgave	  af	  det	  
fulde	  bagvedliggende	  datasæt	  –	  til	  yderligere	  
analyser	  for	  evt.	  Interesserede	  (Excel	  fil)	  	  
	  

	   	   	  

8.	  	   Dokumentation	   Nr.	  8	   70	  	   	  
På	  OA	  indikatorens	  hjemmeside	  skal	  der	  foreligge	  
dokumentation	  af	  den	  tekniske	  beregningsproces	  og	  
brugerrettet	  formidling	  af	  indikatoren	  og	  tabellerne.	  
	  

	   	   	  

9.	   Tillægsopgave:	  Digital	  pligtaflevering	   Nr.	  9	   ?	   	  
Der	  skal	  etableres	  en	  automatisk	  digital	  pligtaflevering	  	  
af	  hele	  den	  årlige	  tilvækst	  af	  fuldtekstarkivet	  med	  årets	  
OA-‐validerede	  fuldtekster	  (PDF’er).	  	  
IT	  platformen	  fra	  Opgave	  4	  udvides	  med	  funktionalitet	  
til	  at	  anvende	  KB’s	  bevaringstjeneste.	  
KB’s	  bevaringstjeneste	  vil	  returnere	  et	  ID	  (en	  DanPID)	  
for	  en	  deponeret	  fuldtekst.	  Dette	  ID	  vil	  blive	  opbevaret	  i	  
OA	  Indikatorens	  fuldtekstarkiv	  sammen	  med	  
fuldteksten.	  
Note:	  KB’s	  bevaringsplatform	  tillader	  ikke	  i	  dag	  denne	  
slags	  deponering,	  og	  skal	  udvikles	  til	  at	  kunne	  dette.	  	  
Det	  er	  på	  denne	  baggrund	  ikke	  muligt	  på	  nuværende	  
tidspunkt	  at	  estimere	  omfanget	  af	  denne	  opgave.	  

	   Kan	  pt.	  
ikke	  
estimeres	  
grundet	  
manglen-‐
de	  infor-‐
mationer	  
om	  
system	  til	  
system	  
kommu-‐
nikation	  

	  

	   I	  alt	  (uden	  tillægsopgave	  9)	   	   	   1045	  t.	   400.000	  kr.	  
	  
Samlet	  til	  udvikling	  estimeres	  der	  således	  et	  personaleforbrug	  på	  1045	  timer	  og	  udgifter	  til	  ekstern	  
konsulentbistand	  på	  400.000	  kr.	  For	  personaleindsatsen	  kan	  en	  gennemsnitlig	  netto-‐timepris	  på	  400	  kr.	  
anvendes.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  afklaret,	  om	  der	  skal	  tilføjes	  overhead	  og	  hvilket	  koncept	  for	  overhead-‐
beregning,	  der	  i	  givet	  fald	  skal	  anvendes.	  Overhead	  er	  således	  ikke	  medregnet	  pt.	  Dette	  afventer	  en	  
afklaring	  mellem	  FI	  og	  DTU.	  
Samlet	  estimat	  for	  netto-‐omkostninger	  (uden	  overhead)	  til	  udvikling	  andrager	  818.000	  kr.:	  
	  	  	  	  	  	  	  Personaleindsats	  (1045*400)	  .................................	  418.000	  kr.	  
	  	  	  	  	  	  	  Ekstern	  konsulentbistand	  ......................................	  400.000	  kr.	  
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B:	  Estimat	  af	  årlige	  meromkostninger	  ved	  drift	  af	  OA	  Indikatoren	  	  
	  	  	  	  	  som	  en	  udvidelse	  af	  driften	  af	  Den	  Danske	  Forskningsdatabase	  
	  

Løbende	  aktiviteter	  	  
Nr.	  	   Opgave	   Estimat	  i	  timer	  	   Estimat	  i	  kr.	  
A.	   Software	  vedligehold	   70	  	   	  

Bug	  fixes	  samt	  mindre	  forandringer,	  der	  ikke	  får	  løsningen	  til	  
at	  afvige	  mere	  end	  marginalt	  fra	  det	  til	  udviklingsopgaven	  
specificerede.	  	  

	   	  

B.	   Hardware	  vedligehold	   	   30.000	  
Løbende	  udskiftning	  og	  opgradering	  af	  nødvendigt	  hardware	  
og	  IT	  infrastruktur	  	  

	   	  

C.	   Vedligehold	  af	  dokumentation	   30	  	   	  
Løbende	  justering	  af	  dokumentationen	  i	  takt	  med	  at	  IT	  
løsningen	  justeres/rettes/ændres,	  at	  erfaringer	  fra	  
brugersupport	  indhøstes	  og	  at	  input	  modtages	  fra	  FI.	  

	   	  

D.	  	   Support	   70	  	   	  
Der	  ydes	  support	  på	  spørgsmål	  vedr.	  OA	  barometeret	  og	  
hjemmesiden	  målrettet	  slutbrugerne	  	  

	   	  

Årlige	  aktiviteter	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  den	  årlige	  OA	  barometer	  statistik	  	  
E.	   Vedligeholdelse	  af	  liste	  over	  anerkendte	  repositorier	   35	   	  

Den	  autoritative	  liste	  over	  anerkendte	  repositorier	  gennemgår	  
en	  årlig	  revision,	  hvor	  universiteterne	  har	  mulighed	  for	  at	  
komme	  med	  ønsker	  til	  udvidelse	  eller	  revision	  af	  listen.	  En	  
revideret	  liste	  sendes	  i	  høring	  hos	  universiteterne	  og	  
godkendes	  af	  FI	  	  

	   	  

F.	   Stikprøvekontrol	   35	   	  
Den	  årlige	  stikprøvekontrol	  er	  en	  manuel	  proces	  som	  skal	  
tjekke,	  at	  den	  fuldtekst	  artikel	  som	  er	  tilknyttet	  en	  post	  også	  
svarer	  til	  artiklen	  i	  posten.	  Stikprøvekontrollen	  omfatter	  tjek	  
af	  100	  poster	  årligt	  og	  en	  skriftlig	  afrapportering	  af	  resultatet	  
til	  FI.	  

	   	  

G.	   OA	  pdf	  rapport	   70	   	  
Der	  laves	  en	  årlig	  samlet	  OA	  rapport	  indeholdende	  en	  
indledning	  med	  præsentation	  af	  årets	  resultater,	  tabeller	  fra	  
hjemmesiden	  inkl.	  forklaring,	  forklaring	  af	  beregning	  og	  
koordinering	  med	  FI.	  	  

	   	  

H.	   Årlig	  høst,	  beregning	  og	  kontrol	   70	   	  
Der	  laves	  en	  årlig	  høst	  af	  data	  og	  beregninger	  som	  er	  
grundlaget	  for	  OA	  barometer	  statistikken.	  	  

	   	  

	   I	  alt	  	   380	  timer	   30.000	  kr.	  
Samlet	  til	  drift	  estimeres	  der	  således	  et	  personaleforbrug	  på	  380	  timer	  og	  udgifter	  til	  hardware	  vedligehold	  
på	  30.000	  kr.	  For	  personaleindsatsen	  kan	  en	  gennemsnitlig	  netto-‐timepris	  på	  400	  kr.	  anvendes.	  Det	  er	  
imidlertid	  ikke	  afklaret,	  om	  der	  skal	  tilføjes	  overhead	  og	  hvilket	  koncept	  for	  overhead-‐beregning,	  der	  i	  givet	  
fald	  skal	  anvendes.	  Overhead	  er	  således	  ikke	  medregnet	  pt.	  Dette	  afventer	  en	  afklaring	  mellem	  FI	  og	  DTU.	  
Samlet	  estimat	  for	  netto-‐omkostninger	  (uden	  overhead)	  til	  årlig	  drift	  andrager	  182.000	  kr.:	  
	  	  	  	  	  	  	  Personaleindsats	  (380*400)	   152.000	  kr.	  
	  	  	  	  	  	  	  Hardware	  vedligehold	   	   	  	  30.000	  kr.	  
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C:	  Generelle	  forudsætninger	  
Nærværende	  estimater	  fokuserer	  på,	  at	  tid	  er	  en	  knap	  ressource,	  idet	  det	  anses	  som	  kritisk,	  at	  OA	  
Indikatoren	  udvikles	  så	  den	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  foretage	  den	  første	  beregning,	  som	  skal	  være	  tilgængelig	  i	  
DDF’s	  grænseflade	  d.	  31.	  januar	  2016.	  

OA	  Indikatorens	  tænkes	  derfor	  udviklet	  i	  en	  simpel	  version	  1.	  	  

Det	  forudsætter	  følgende:	  

• Der	  skal	  produceres	  én	  og	  kun	  én	  årlig	  beregning	  –	  løsningen	  tænkes	  ikke	  indrettet	  til	  at	  kunne	  
afvikle	  flere/modificerede	  beregninger	  løbende	  over	  året	  
	  

• OA	  Indikatoren	  er	  en	  national	  overbygningsløsning	  ovenpå	  universiteternes	  forskningsdatabaser.	  
Den	  slags	  løsninger	  kan	  give	  anledning	  til	  detaljeorienterede	  spørgsmål	  fra	  universiteter,	  som	  måtte	  
føle	  behov	  for	  at	  forstå	  konkrete	  detaljer	  vedrørende	  konkrete	  publikationsposter	  fra	  egne	  
forskningsdatabaser	  –	  en	  erfaring	  fra	  BFI.	  	  OA	  Indikatoren	  indrettes	  i	  denne	  version	  uden	  de	  
værktøjer,	  som	  vil	  være	  nødvendige	  for	  at	  kunne	  yde	  en	  support	  af	  denne	  slags	  spørgsmål.	  	  
Estimaterne	  indeholder	  således	  alene	  almindelig	  slutbrugersupport	  af	  DDF	  grænsefladen.	  
	  

• OA	  Indikatoren	  implementeres	  uden	  mulighed	  for	  at	  kunne	  genkøre	  en	  beregning	  på	  et	  allerede	  
indsamlet	  datasæt	  med	  nye	  koncepter	  og	  regler.	  	  Det	  betyder,	  at	  regelsættet	  for	  OA	  Indikatorens	  
version	  1	  antages	  at	  være	  som	  beskrevet	  i	  nærværende	  dokument	  (med	  de	  små	  justeringer,	  som	  
eventuelle	  undersøgelser	  i	  løbet	  af	  2015	  vil	  afsløre).	  	  Viser	  det	  sig	  –	  efter	  den	  første	  beregning	  i	  
januar	  2016	  er	  foretaget	  –	  at	  der	  er	  ønsker	  om	  ændret	  funktionalitet/anden	  beregningsmetode,	  vil	  
dette	  kræve	  aftale	  om	  et	  	  efterfølgende	  videreudviklingsprojekt.	  	  I	  så	  fald	  vil	  	  forandringer	  først	  slå	  
igennem	  ifbm.	  indikatorens	  anden	  beregning	  i	  januar	  2017.	  

Eventuelle	  udvidelser	  og	  forandringer,	  som	  søger	  at	  ændre	  på	  ovenstående	  forudsætninger,	  må	  håndteres	  
ved	  senere	  udviklingsopgaver.	  

Der	  er	  på	  estimeringstidspunktet	  mange	  ubekendte	  faktorer	  med	  stor	  betydning	  for	  implementeringen	  og	  
valg	  af	  løsningsmodel.	  	  Ikke	  mindst	  ubekendte	  fsva.	  data	  og/eller	  interfaces	  fra	  systemer	  fra	  eksterne	  
leverandører	  (PURE/Universiteterne,	  BFI,	  KB)	  –	  datas/interfaces	  natur	  og	  virkemåde	  samt	  tidspunkterne	  i	  
2015,	  hvor	  disse	  data/systemer	  kan	  forventes	  at	  være	  tilgængelige	  i	  stabile	  veldokumenterede	  versioner	  
for	  udviklingen	  af	  OA	  Indikatoren.	  	  	  Estimaterne	  er	  således	  behæftet	  med	  usikkerhed.	  	  	  	  

D:	  Tidsplan	  for	  udviklingen	  
Forudsætninger	  for	  at	  kunne	  producere	  første	  målepunkt	  (for	  2014	  publikationer)	  online	  i	  DDF	  
grænsefladen	  d.	  31.	  januar	  2016:	  

• Forudsætning	  3.a	  og	  3.b	  skal	  være	  sikret	  senest	  1.	  juni	  2015	  
• Forudsætning	  4.a,	  4.b	  og	  4.c	  skal	  være	  sikret	  senest	  1.	  juni	  2015	  
• I	  regi	  af	  DEFF’s	  2014-‐16	  projekt	  ”Forskningsformidling”	  gennemføres	  det	  stipulerede	  teknologiskifte	  

for	  DDF	  i	  produktion	  (forskningsdatabasen.dk)	  senest	  1.	  november	  2015.	  	  	  
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Opgave	   2015	   2016	  
Q1	   Q2	   Q3	   Q4	   Q1	  

Indgåelse	  af	  
kontrakt	  

Senest	  
1.marts	  

	   	   	   	  

Opgave	  1:	  
SHERPA/RoMEO	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  2:	  
Projektledelse	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  3:	  
Importmoduler	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  4:	  OA	  
validator	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  5:	  Liste	  
repositorier	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  6:	  
Stikprøvekontrol	  

	   	   	   	   	  

Opgave	  7:	  
Indikator	  
grænseflade	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Opgave	  8:	  
Dokumentation	  
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