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UNDERRÄTTELSE OM BESLUT OM BIDRAG
Vetenskapsrådet har beslutat att bevilja din ansökan om bidrag. Beviljat
belopp och fullständiga villkor återfinns i "Godkännande av villkor".
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Särskilda villkor för bidrag till infrastruktur av nationellt intresse
avseende SITES
För beslut om bidrag från Vetenskapsrådet gäller rådets generella villkor. För infrastrukturer av
nationellt intresse gäller, utöver de generella villkoren 2017 (DNR: 2016-07127), även särskilda villkor.
De särskilda villkoren har fastställts av Vetenskapsrådets generaldirektör den 2017-12-18. Vid en
eventuell konflikt mellan de generella villkoren och de särskilda villkor som har meddelats för ett
beslut har de särskilda villkoren för beslutet företräde.

Definitioner
I Vetenskapsrådets generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet
definieras ett antal ord och begrepp. När de generella villkoren används tillsammans med de
särskilda villkoren för infrastrukturbidrag ska betydelsen av vissa definitioner ändras enligt nedan:
Projektledare

Rektor vid medelsförvaltaren.

Sökande

Synonymt med medelsförvaltaren.

Projekt

Infrastrukturen.

När de generella bidragsvillkoren använder begreppen forskning, forskningsändamål och liknande
avses för infrastrukturbidrag istället infrastrukturen, ändamålet med infrastrukturen osv.
I de särskilda villkoren används även definitionerna med nedan angiven betydelse:
Infrastruktur

En infrastruktur möjliggör forskning av hög kvalitet genom att
tillhandahålla utrustning, tjänster, data och liknande, i enlighet med
Vetenskapsrådets villkor. Infrastrukturens verksamhet ska bedrivas som
en organisatoriskt och ekonomiskt avskild enhet vid medelsförvaltaren.

Lärosäte

Utöver svenska universitet och högskolor, inkluderas även andra
svenska myndigheter med forskningsuppdrag.

Rektor

Utöver rektorer vid svenska lärosäten inkluderas även
myndighetschefer vid svenska myndigheter med forskningsuppdrag.

1. Om bidragsbeslutet
Bidraget är beslutat inom ramen för utlysningen Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse 2017.

2. Infrastrukturens verksamhet
I Vetenskapsrådets generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet
gäller inte avsnitten 2.2 och 2.6. I avsnitt 2.10 gäller endast punkt sex och sju, d.v.s. ”årligen lämna in
ekonomisk återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisningar, samt använda bidraget enligt i
beslutet angivna villkor samt svara för administration av verksamheten.”
Infrastrukturens syfte är att främja långsiktig, fältbaserad forskning om terrestra och limniska
ekosystem. Detta görs genom samordning av fältstationer, tillgängliggörande av data från
experiment och observationer, samt genom att ge möjlighet för forskare att använda fysisk
infrastruktur och avancerad utrustning med stöd från kompetent personal.
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2.1 Vetenskapsrådets bidrag
Kostnader som täcks av Vetenskapsrådets bidrag ska i lärosätets redovisning vara särskiljbara från
lärosätets övriga transaktioner.
Det av Vetenskapsrådet beslutade bidraget är fördelat på kostnader för drift respektive vetenskaplig
utrustning eller upphandlade tjänster enligt nedan.
2018
2019
21 447 250
21 447 750
SEK
SEK
Tabell 2:1.a Vetenskapsrådets bidrag för drift.
Drift

2020
21 448 250
SEK

2021
21 448 750
SEK

2022
21 449 250
SEK

(Bidragsperioden, tillika dispositionstiden, för bidraget till drift är 5 år.) Bidragsperioden startar den
20180101 och slutar den 20221231.
2018
2019
2020
2021
2022
Vetenskaplig
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
utrustning
Upphandlade
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
tjänster
Tabell 2.1.b Vetenskapsrådets bidrag till vetenskaplig utrustning och upphandlade tjänster.
Det slutliga bidragsbeloppet för vetenskaplig utrustning och upphandlade tjänster fastställs efter den
ekonomiska slutredovisningen av bidraget. Om kostnader för vetenskaplig utrustning eller
upphandlad tjänst, understiger det av Vetenskapsrådet beviljade bidraget ska outnyttjat bidrag
återbetalas till Vetenskapsrådet.

2.2 Medelsförvaltarens åtaganden
Medelsförvaltaren ansvarar för att nödvändiga resurser för att genomföra verksamheten i Bilaga 1
(Infrastrukturens verksamhet) ställs till infrastrukturens förfogande och används i enlighet med
respektive moduls beskrivning i ansökan samt Rådet för Forskningens Infrastrukturs beslut.
Medelsförvaltaren ansvarar vidare för att:










det finns avtal mellan alla medlemmar i konsortiet där deras inbördes åtaganden, villkor och
annat av betydelse för samarbetet regleras. Avtalet ska vara förenligt med Vetenskapsrådets
villkor för bidraget, samt finnas på plats då utbetalning av bidraget påbörjas.
alla medlemmar i konsortiet uppfyller Vetenskapsrådets villkor för bidraget.
infrastrukturens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt,
omgående meddela Vetenskapsrådet om verksamheten vid infrastrukturen inte längre kan
bedrivas i enlighet med villkoren.
bidrag till infrastrukturen, från andra än Vetenskapsrådet, inte har villkor eller bindningar
som påverkar infrastrukturens objektivitet, oberoende eller tillgänglighet.
den forskning som stöds av infrastrukturen inte har villkor eller bindningar som påverkar
infrastrukturens objektivitet, oberoende eller tillgänglighet.
att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar samt att
nödvändiga tillstånd finns.
Att en avvecklingsplan finns. Avvecklingsplanen ska beskriva hur infrastrukturen kommer att
hantera en situation när Vetenskapsrådets stöd avvecklas. Planen ska adressera hur tidigare
gjorda investeringar, insamlade prover och data o.s.v. ska tillvaratas på ett strukturerat och
ändamålsenligt sätt.
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2.3 Medlemmar i konsortiet
Följande lärosäten eller institutioner med forskningsansvar ingår i konsortiet för SITES:






Sveriges lantbruksuniversitet
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Polarforskningssekretariatet
Stockholms universitet

Om konsortiets sammansättning ändras ska detta meddelas till Vetenskapsrådet, samt ett nytt avtal
mellan medlemmarna upprättas. För förändring av konsortiets sammansättning gäller vad som
stadgas i 4.2 Bidragsperiod och dispositionsrätt.

2.4 Rapportering av verksamhet
Rapportering till Vetenskapsrådet sker enligt nedan:






strategisk plan ska inkomma till Vetenskapsrådet senast den 15:e augusti 2018
verksamhetsplan ska inkomma till Vetenskapsrådet senast den 30:e april 2018. Därefter
årligen för nästkommande år senast den 15:e november
verksamhetsberättelse för föregående år ska årligen inkomma till Vetenskapsrådet senast
den 15:e april, med start 2019
nyckeltal för föregående år ska rapporteras årligen till Vetenskapsrådet senast den 15:e april.
Nyckeltal rapporteras i mall som tillhandahålls av Vetenskapsrådet
lista över vetenskapliga publikationer som producerats med hjälp av data från
infrastrukturen ska lämnas in årligen vid samma tidpunkt som nyckeltalen.

Med strategisk plan avses ett dokument som ska beskriva infrastrukturens planerade verksamhet och
utveckling, inklusive större investeringar, under minst en femårsperiod framåt i tiden.
Den strategiska planen ska ange mål och en långsiktig handlingsplan för jämställdhet i användning,
styrning och annan verksamhet vid infrastrukturen.
Den strategiska planen ska tydliggöra vilka åtgärder som vidtagits och vilka som planeras utifrån de
rekommendationer som återfinns i rapporten från utvärderingen av SITES som gjordes 2015 (SITES
Utvärderingsrapport, Dnr. 2016-07240_83).
Verksamhetsplanen ska innehålla en plan för att uppnå/bibehålla jämställdhet i användning, styrning
och annan verksamhet vid infrastrukturen.
All återrapportering sker enligt instruktioner från Vetenskapsrådet.

2.5 Utvärdering
Vetenskapsrådet kan vid behov genomföra en utvärdering av infrastrukturen under bidragsperioden.
Syfte, tidpunkt och former för utvärderingen fastställs av Vetenskapsrådet och meddelas
medelsförvaltaren senast två månader innan utvärderingen startar.

2.6 Ange Vetenskapsrådet som finansiär
Vid information om infrastrukturen ska Vetenskapsrådets stöd nämnas. Vid publicering och annan
spridning av resultat från forskning som möjliggjorts av infrastrukturen ska detta anges genom att
infrastrukturens namn, samt driftsbidragets diarienummer vid Vetenskapsrådets anges. Vid
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publicering av vetenskapliga originalartiklar ska detta anges under rubriken Acknowledgements1 eller
motsvarande rubrik. Denna skyldighet gäller såväl infrastrukturens personal som forskare som
använder infrastrukturen.

2.7 Tillgång till infrastrukturen
Infrastrukturen ska vara öppet tillgänglig, vilket innebär att användarna ska beviljas tillgång till
infrastrukturen genom en transparent process baserad på vetenskaplig excellens, samt att
användarna ska erhålla adekvat stöd för att nyttja infrastrukturen.

2.8 Tillgängliggörande av forskningsdata m.m.
Forskningsdata och mjukvara som tas fram vid infrastrukturen ska göras öppet tillgängliga så snart
det är möjligt.
Prover som samlas in vid infrastrukturen ska göras tillgängliga så snart det är möjligt.

3. Ledning och styrning
Medelsförvaltaren ansvarar för att utse en styrgrupp för infrastrukturen, efter samråd med
Vetenskapsrådet.

3.1 Styrgruppens sammansättning
Styrgruppen ska vara brett nationellt förankrad samt ha en jämn könsfördelning.

3.2 Styrgruppens uppdrag
Styrgruppen ska:




besluta i strategiska frågor rörande infrastrukturens verksamhet (inklusive vetenskap,
ekonomi och organisation), t.ex. genom att fastställa budget, verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse, strategisk plan och avvecklingsplan.
fastställa policyer för infrastrukturens verksamhet, t.ex. för:
o prioritering av tillgång till infrastrukturen,
o tillgängliggörande av forskningsdata och mjukvara som tas fram vid/med hjälp av
infrastrukturen,
o tillgängliggörande av prover som samlas in vid infrastrukturen
o kommersiell användning av resultat som tagits fram vid infrastrukturen.

4. Finansiella bestämmelser
Andra stycket under avsnitt 3.1, samt hela avsnitt 3.2 i Vetenskapsrådets generella villkor för bidrag
till forskning eller forskningsstödjande verksamhet ska inte gälla.

4.1 Förvaltning av bidraget
Bidraget får endast användas för drift och vetenskaplig utrustning i infrastrukturen samt utveckling
och test av funktionalitet, vilket ska framgå av Bilagan Infrastrukturens verksamhet. Verksamhet som
inte framgår av Bilagan Infrastrukturens verksamhet kan ingå efter skriftlig överenskommelse med
Vetenskapsrådet.

1

Exempel på text som kan användas: ”We acknowledge SITES for provisioning of facilities and experimental
support and we would like to thank x, y and z for assistance. SITES receives funding through the Swedish
Research Council under the grant no 2017-00635."
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Bidraget får inte användas som finansiering av medverkan i EU-projekt om detta inte särskilt
överenskommits. Bidraget får inte heller användas för doktorandlön, utbildningsbidrag, forskarskola,
konferensbidrag, forskarutbyte, resebidrag för forskare som använder infrastrukturen, eller liknande.

4.2 Dispositionsrätt och bidragsperiod
För att betydande ändringar av bidragets disposition ska tillåtas, t.ex. delvis ändrad inriktning av
verksamheten eller organisatoriska förändringar, krävs en skriftlig framställan från medelsförvaltaren
till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet kan efter prövning och inom ramen för beslutet om bidrag
bevilja ändringar.
4.2.1 Bidrag för drift
Den del av bidraget som avser driftskostnader betalas ut månadsvis och får endast disponeras under
bidragsperioden, tillika dispositionstid (anges under 2.1).

4.3 Förtida avveckling av bidraget
Avsnitt 4.1.2 i Vetenskapsrådets generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande
verksamhet ska inte gälla.
Om villkoren för utlysningen enligt utlysningstexten inte längre är uppfyllda kan Vetenskapsrådet
besluta om förtida avveckling av bidraget.
4.3.1 Bidrag för drift
Om kostnader för drift, vid tidpunkten för beslut om förtida avveckling av bidraget, understiger det
av Vetenskapsrådet beviljade bidraget för drift ska outnyttjat bidrag återbetalas till Vetenskapsrådet.

4.4 Redovisning av bidraget
4.4.1 Bidrag till drift
En ekonomisk redovisning av föregående års bidrag till drift ska årligen inkomma till Vetenskapsrådet
senast den 15:e april. Den första redovisningen sker 2019. För detta används den blankett som
Vetenskapsrådet tillhandahåller.
En ekonomisk slutredovisning av driftsbidraget sker senast den 15:e april året efter att
bidragsperioden avslutats.
4.4.2 Revisorsintyg
Om Vetenskapsrådets totala bidrag till infrastrukturens verksamhet under den aktuella
bidragsperioden uppgår till fem miljoner kronor eller mer ska ett revisorsintyg från
auktoriserad/godkänd revisor bifogas till den årliga ekonomiska redovisningen, samt till den
ekonomiska slutredovisningen. Revisorsintyg ska även bifogas från övriga konsortiemedlemmar om
de tar emot minst fem miljoner per år av bidraget. Revisorsintyg från internrevisor accepteras.
I revisorsintyg intygar revisor att redovisade kostnader för projektet hämtats ur lärosätets
redovisning, att kostnaderna har uppkommit under den bidragsperiod som framgår av beslutet, att
kostnaderna är verifierade (styrkta) och att lärosätets redovisningsrutiner är utformade i enlighet
med god redovisningssed.

4.5 Återbetalning av outnyttjat bidrag
4.5.1 Återbetalning av outnyttjat bidrag till drift
Om kostnader för drift, i slutredovisningen, understiger det av Vetenskapsrådet beviljade bidraget
för drift ska outnyttjat bidrag återbetalas till Vetenskapsrådet.
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5. Byte av medelsförvaltare
Byte av medelsförvaltare kan ske efter beslut av Vetenskapsrådet. Anhållan om att byta
medelsförvaltare ska undertecknas av rektor vid medelsförvaltaren, den tilltänkta medelsförvaltaren,
samt rektorerna vid alla lärosäten som är medlemmar i konsortiet.
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Bilaga 1: Infrastrukturens verksamhet
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Compilation 4
4.1

Existing resources which the consortium makes available to the
infrastructure
Skogaryd Mycklemossen Mire: EC Flux, Soil/Metero, Soil/Radiation,
2D-Skyline chambersystem,Atmospheric Profile system

Total Value

985

4.2

Skogaryd Lake Följesjön: EC Flux, Soil/Meteo, atmospheric profile
system,3D Sky-Gas

1285

4.3

Skogaryd Mineral soil forest: EC Flux, EC Flux 2, Atmospheric profile
system, Auto chamber system, Soil/Meteo, Soil/Radiation, Soil water,
Riparian opservatory system

1685

4.4

Skogaryd Peat Forest: Auto chamber system, Soil station 1, Soil station
2/EC flux (to be used from 2018)

820

4.5

Skogaryd Lake Erssjön: Flux, water profile, water level,
chambersystems

925

4.6
4.7

Skogaryd Skrehalla: Flux system, Soil/Meteo
Skogaryd Stream water monitoring network: 6 automatic flow station,
outlet winter secured, (Mire North, Stream Erssjön, Mineral South,
Krondiket Outlet, Mire South, Erssjön outlet, Följesjön outlet,
Krondiket Drained)

585

900

4.8

Svartberget Degerö mire: Flux stations, ground water wells, chamber
system

900

4.9

Svartberget Degerö stream: Heated discharge site for high resolution
year around stream export measurements of organic and inorganic
carbon and other solutes

150

4.10

Svartberget Kallkällsmyren Mire Chamber system, Pietzometer wells
down to 12m, weather station

485

4.11

Svartberget lake research facility: A 2,5km DTS cable at lake bottom,
chamber system, groundwater wells, riparian measurements, weather
station and permanent research platform

660

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Svartberget experimental stream section: A 1.5 km uniquely equiped
research stream section for experimentally regulated discharge
manipulation including 60 groundwater wells, weather station,
permanent discharge stations, high resolution temperature cable and
long-term data record.

1500

Svartberget S-transect: Long-term forested hillslope including 25
nested soil water lysimeters along with moisture and temperature
measurements at all depths.

250

Svartberget Riparian observatory: Installations of 15 riparian sites
across small and medium sized streams including soil water lysimeters,
temperture and groundwater measurements.

525

Svartberget groundwater well network: A network for 25 groundwater
wells for water level, chemistry and isotopic composition
measurements. Wells range from 5 to 150 m depth.

125

Svartberget frost manipulation experiment: The longest soil frost
experiment in the world. Nested soil water lysimeters and gas probes,
moisture and temperature measurements.

250
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4.17

4.18

4.19

Svartberget stream water network: 16 nested streams from
headwaters (10 ha) to 5th order river (6790 ha) - Krycklan, monitored
for chemical and hydrological parameters, temperature and discharge.
Heated weir houses at 6 locations
Svartberget Rosinedal experimental forest: Research area with two
treatments, nitrogen saturated pine forsest and control (nitrogen
limited pine forest). Each treatment plot has EC flux, growth and yield
plots, sap flow, soil resp, leaf gas-exchange, and climate. Electricity.

1500

1700

Svartberget Flakaliden experimental area: 30 year old nutrient
optimisation experiment in spruce forets. Growth and yield plots,
climate station, EC flux, electricity

685

4.20

Svartberget Norrliden experimental area: Long term fertilisation
experiment in Scots pine. Growth and yield plots.

250

4.21

Svartberget Åheden experimental area: Pine forest, ecophysilogical
experiments, climate station, electricity.

125

4.22

Svartberget Climate: Six long term stations according to WMOstandard

510

4.23

Svartberget Ozon: Dobbson ozon measuring machine, Bruer ozon
measuring machine

500

4.24

Svartberget photosynthesis: LI-6800, available for short term
experiments incl technical support

450

4.25

Svartberget fluoroscens: Walz PAM fluorometer, available for short
term experiments incl technical support

250

4.26

Svarberget isotop: Picarro L2140-i , available for short term
experiments incl technical support

850

4.27
4.28

Svartberget water lab: Cold storage, freezers, pure water
Svartberget forest field equipment: Height meters, digital calipers,
field comuters and more

125

4.29
4.30

Tarfala Lake and Tarfala River
Tarfala mass balance: Also includes three weather stations during
measurement season.

255

4.31
4.32

at Leavasvaggi mountain heath area
Tarfala weather: Automatic weather stations at Alesjaure,
Laevasvagge, Tarfala field station, Lihti, Parakka and Stordalen glacier

510

Röbäcksdalen machinery: Tractors, wagons, Ley combine, loading
equiptment, Plough, Tiller, Solid manure spreader, harrower, seeder

2500

4.34

Röbäcksdalen plant preparation lab: Lab for sample preparation, with
cold- and freezing room

500

4.35
4.36

Röbäcksdalen weather: at agricultural field
Röbäcksdalen data base: Securing Upgrading of Röbäcksdalen
Research fields, database with monitoring data from 300 ha of land

500

Grimsö DNA laboratory: Fluidigm EP1, PCR, TissueLlyser, Nanodrop,
SNP-genotyping, DNA-amplification, Disruption of cells,

5000

4.33

4.37

50

85
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4.38

Grimsö weather: Main parameters; Temperature - Wind –
Precipitation – Relative humidity – Radiation

85

4.39

Grimsö immobilizer: Immobilization of wildlife to mark/collar
individuals. Blowgun, gun, anesthesia drugs, license

150

4.40

Grimsö telemetry: Instrument and equiptement including a special
adjusted car.

500

4.41

Grimsö animal lab: Freezers (inc -80 °C), cold storage, microscopes and
more.

500

4.42

Erken boats: Research vessel, small motor boats and rowing boats

4.43

Erken profile: Vertical profiling system for automated water quality
monitoring in lake Erken

250

4.44

Erken lake flux chamber: Flux chamber for spatial transect
measurements of GHGs in lake Erken

125

4.45

Erken EC flux: Eddie Covariance measurements of heat and gas
exchange in lake Erken

500

4.46

Erken temperature profile: Vertical temperature profiling system
(winter proof) in lake Erken

125

4.47

Erken weather: Complement with local weather station on an island in
the lake.

85

4.48

Erken lab: fully equiped laboratory for water and sediment chemistry
and plankton analyses. Certified by the Swedish Board for
Accreditation and Conformity Assessment

5000

4.49

Erken general lab:fume hoods, scales, cold room, Autoclave, Micro and
stereoscopes and more

1500

4.50

Abisko Stordalen: EC flux system, Hot spot for Greenhouse gases
measurements. Collapsing permafrost, field building

700

4.51

Abisko chemistry lab: Flume hoods, laboratory dishwasher, scales, pH
and conductivity meter and more

500

4.52
4.53

Abisko microscopy lab: Micro and steroescopes and more
Abisko green house: Artificial lighting system, drying ovens and more

4.54

Abisko geo lab: Fume hood,s Muffle furnace, shaker cabinet, drying
ovens and more

500

4.55

Abisko general lab: Ultrasonic water bath, shaking water bath, freeze
dryer, FIA star 500, Clarus 500 GC, Titration machine, Shimadzu TOCVCPH,

1500

750

400
500

4.56

Abisko microbial lab: Flume hood, Autoclave, Picarro CRDS analyser,

4.57
4.58

Abisko terretrial lab: Fume hood, drying oven, sink with soil trap
Abisko field equipment: Tools for permafrost, soil and geological
sampling

500

4.59
4.60

Abisko lake smapling: Tools for sampling in lakes and rivers
Abisko weather: at Abisko scientific station

250
85

1500

500
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4.61

4.62

Lönnstorp machinery: Tractors, Wagons, Loading equipment, Harrow,
Cultivator, Hoe, Sowing machine, Plow, Fertilizer spreader, Precision
unit for fertilizer spreader, Mower, Sweeping machine, Rotary
cultivator, Plot combine harvester, several plot seeders and
conventional seeders
Lönnstorp agroecological field experiment area: SITES Agroecological
Field Experiment. A facility for research on future cropping systems.
Temperature and moisture records along with soil content are
monitoried.

2500

250

4.63
4.64
4.65
4.66

Lönnstorp weather: at agricultural field
Lönnstorp instrument lab: Drying owens, scales
Asa weather: At field station
Asa Nybygget experimental area: Flux tower at site part of high yeild
experimental forest

85
500
85

4.67
4.68

Asa greenhouse: Greenhouse with climate control
Asa wood testbed: Rig for bending, compression and loading in tension
of structural woodden elements

2500

4.69
4.70

Asa portable mill: Wood Mizer LT10 bandsaw
Asa strain testbed: A facility for strength testing of structural elements
and other products exposed to long duration of load in naturally
varying climate.

250

4.71

500

350

250

Asa high yield experiment area: Experimnetal area for increasted
forest production in relation to water quality, recreation value and
intensive managed forest, introduces tree species and their influence
on flora and fauna

1000

Asa Integrated Monitoring site Aneboda: A 19 ha catchemt fully
equipped with instruments for monitoring of hydrology, meteorology,
biogeochemistry and vegetation.

1000

4.73

Sites Water equipment for monitoring of physical, chemical and
bilogical parameters in six hydrological areas

2574

4.74

SITES Spectral equipment for monitoring of spectral properties of
different vegetation areas in nine stations

706

4.75

SITES AqaNet equipment for mesocosm experiments in four lakes

4.72

4

Total value of existing resources (is only shown here and is not part
of contributions, revenues or costs):

0
57430

Explanation of budget for SITES
Compilation tables 1 and 2 does not require any comments. Annual full time equivalents (fte)
are used to describe magnitude of personnel support. Indirect costs are calculated according to
the SUHF model. Modules 1 and 2 does not have any costs for premises.

Module 1 - Organization and leadership
M 1.1 Salary cost for Director, 0.5 fte, and assistant director, 1 fte.
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M 1.2 Salary cost for administrative officer, 0.3 fte, and financial officer, 0.25 fte.
M 1.3 Operational costs for Board, Coordination office, Outreach, Personnel meetings,
International cooperation, Scientific Advisory Committee

Module 2 - E-science
M 2.1 Salary for data manager for work with SITES data portal, 0.3 fte.
M 2.2 Purchased services from the ICOS Carbon Portal to operate the SITES data portal
M 2.3 Operational costs for the SITES data portal

Module 3 - Technical and Scientific support
M 3.1 Salary cost for station manager support at each station, totally 4.5 fte.
M 3.2 Salary cost for technical and science engineering personnel, totally 13.65 fte.
M 3.3 Salary support to PIs, totally 0.58 fte.
M 3.4 Operational costs at the field stations and installations (electricity, gases, fuel,
chemicals, components, instrument service and repair, travel etc)

Module 4 - Monitoring Activities
M 4.1 Salary cost for data manager responsible for quality control of monitoring
measurements, totally 4 fte.
M 4.2 Salary cost for technical staff for operation of monitoring measurements, totally 4 fte.
M 4.3 Salary cost for measurements and sampling related to SITES Water program, totally 3.3 fte
M 4.4 Salary cost for measurements and sampling related to SITES Spectral program,
totally 0.8 fte.
M 4.5 Salary cost for measurements and sampling related to SITES AquaNet program,
totally 0.75 fte.
M 4.6 Operational costs for SITES AquaNet.
M 4.7 Operational costs for SITES Water including analyses.

Module 5 - SITES Spectral
M 5.1 Salary cost for coordinator of SITES Spectral thematic centre, 0.2 fte.
M 5.2 Salary cost for data manager of SITES Spectral, 1 fte.

Diarienummer för infrastrukturen: 2017-00635

M 5.3 Operational costs of thematic centre (sensor calibration, travel to field sites,
components).

Module 6 - SITES Water
M 6.1 Salary cost for coordination of SITES Water thematic centre, 0.25 fte.
M 6.2 Salary cost for data management of SITES Water, 1 fte.
M 6.3 Operational costs of thematic centre (sensor calibrations, travel to field sites,
components)

Module 7 - SITES AquaNet
M 7.1 Salary cost for coordination of SITES AquaNet thematic centre, 0.25 fte.
M 7.2 Salary cost for technical support of SITES AquaNet, 0.25 fte.
M 7.3 Operational costs of thematic centre (sensor calibrations, travel to field sites, components)

Compilation 4
The total value of each item is an estimate. Field buildings, roads, access (boats, board walks)
power, towers, masts, internet and phone connectivity etc are not included here.

Diarienummer för infrastrukturen: 2017-00635

Bilaga 2: Nyckeltal för årlig återrapportering av infrastrukturens
verksamhet.
Följande nyckeltal ska återrapporteras till Vetenskapsrådet enligt instruktion. Observera att
formuleringarna nedan är preliminära och att den exakta ordalydelsen kommer bestämmas innan
första återrapporteringsdatumet. Vissa av nyckeltalen kan komma att tas bort från
återrapporteringen om de efter dialog med infrastrukturen av Vetenskapsrådet bedöms som
irrelevanta. Nyckeltal markerade med * ska fördelas inom kategorierna män/kvinnor,
nationella/internationella & interna/externa (med avseende på konsortium eller motsvarande).


Antal unika användare av infrastrukturen.*



Antal unika användare per ämnesområden (ange SCB-koder på tresiffernivå).



Antal anställda vid infrastrukturen fördelat på kvinnor respektive män. (nationella
infrastrukturer)



Antal unika användare som är akademiska forskare respektive övriga. /”Övriga” kan delas
upp ytterligare i industriella/privata användare, landsting eller annan offentlig verksamhet. /



Antal unika användare per funktionalitet i infrastrukturen.



Antal vetenskapliga artiklar och patent som infrastrukturen bidragit till.



Antal dataset som tagits fram vid infrastrukturen och som gjorts öppet tillgängliga (inklusive
lista med unika identifierare för dataseten).



Antal ansökningar om tillgång till infrastrukturen, samt antal beviljade ansökningar.*



Antal ansökningar om prover från infrastrukturen, samt antal utlämningar.*



Antal ansökningar om dataleverenser från infrastrukturen, samt antal utlämningar.*

