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• Projektstart 11 September 2008 

• Längd 2 år

• Total budget 3.25 M€

• EC bidrag 2.6 M€

• Finansierad av EC DG Information 

Society and Media Best Practice Networks: Geographic

Information

• 10 Arbetspaket

• 28 Partners från 21 länder

OneGeology-Europe 



Mål:

• Sammanställa ett webb-baserat, interoperabelt geologisk 
dataset över hela Europa i 1:1 000 000

• Ta fram en harmoniserad specifikation för geologiska 
kartdata och göra framsteg i harmonisering av data

• Underlätta och skapa mervärde för användare genom att 
ta fram strategier för att minska tekniska och 
affärsmässiga hinder

• Att undersöka möjligheterna till flerspråkighet avseende 
metadata, applikationer och termer, demonstrerat genom 
flerspråkiga sök- och visningstjänster

OneGeology-Europe



• Göra befintliga geologiska data sökbara, tillgängliga och 

användbara

• Bidrag till utvecklingen av INSPIRE genom att testa och 

utveckla system och specifikationer för sökning, visning och 

delning av geologiska data

• Demonstrera goda exempel på tillhandahållande och 

tillämpning av geologiska data 

• Förbättra de geologiska undersökningarnas bidrag genom 

att sprida och dela goda exempel

OneGeology-Europe



“att bidra till INSPIRE...”

„ Metadata: 

„ med ISO 19115/19119 metadata

„ en testimplementation av Inspire
genomförandebestämmelser för metadata

„ Dataspecification: utnyttja GeoSciML datamodell

„ Tjänster: specifikationer för sök-, visnings- och 
nedladdningstjänster

„ Datadelning: analys av praxis bland europeiska gelogiska
undersökningar

„ Övervakning: övervakning av webtjänster

„ Portal och register (kataloger)

Allmän förutsättning: att följa INSPIRE genomförande-
bestämmelser i så stor utsträckning som möjligt

OneGeology-Europe 

och INSPIRE



Funktionaliteten bygger på de distribuerade tjänster som de 
20 nationella undersökningarna bidrar med
“web-baserat, interoperabla geologiska datamängder i skala 1:1 milj” 
“harmoniserad specifikation för grundläggande geologiska kartdata”

Grundfunktionalitet



OneGeology -Europe data provider
and consortium member

OneGeology data provider

-
1 GB BGS

2 DE BGR

3 CZ CGS

4 FR BRGM

5 NL TNO

6 IT ISPRA

7 BE KUL

8 DE RuP

9 SE SGU

10 SI GeoZS

11 BE GSB

12 FI GTK

13 ES IGME

14 NO NGU

15 PL PGI

16 DN GEUS

17 IE GSI

18 PT LNEG

19 SK SGUDS

20 EE EGK

21 BE Euromines

22 CZ CENIA

23 GB Landmark

24 EU EGS

25 SI ARSO

26 GB Lighthill

27 HU MAFI

28 LU SGL

29 IE UCD

Projektteam

OneGeology-Europe data provider 

and consortium member



Projektteam



Arbetspaket
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Discrepany picture 

+ 

picture of the D3.3 title page 

Harmonisering

• identifiering av en mångfald harmoniseringsbehov av olika 

typ

• dokumentation och beskrivning av typfall 

• rekommendationer om hur konflikter kan lösas

• och genomfört harmonisering i sex fall!

före efter

Frankrike

Tyskland

Frankrike

Tyskland



Presentationsregler

Pan-Europeiska presentationsregler för litologi

Pan-Europeiska presentationsregler för strukturer



Metadata 
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Arkitektur

Geological Survey C
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Geological Survey A
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Metadata och katalogtjänst

OneGeology ‟ Europe 

Client

OneGeology-Europe Metadatakatalog

Redigeringsgränssnitt

Metadata om:

- tjänster,

- datamängder, 

Sökgränssnitt

OGC-CSW 2.0

Interface

Nationella metadatakataloger

Skördning

Sökning
(getRecords)



WP5 och andra WPs

WP5: Data modell

WP5: regelverk

tjänster

WP9

Högupplösta 

data

WP3

1:1M skala

specs

WP6
Geoportal

Web services

WP4 Metadata



• Interoperabla geologiska kartdata i skala 1:1 000 000 

tillgängliga genom distribuerade data från 20 EU-

länder

• State‐of-the‐art flerspråkig geoportal

• Ett stort antal länder enade kring gemensam 

geologisk specifikation och utnyttjande av Open 

Geospatial Consortium standardarder för att visa och 

tillhandhålla data

• Rättsliga hinder för dataåtkomst undersökta – en 

enda harmoniserad licens som ger fri tillgång till data 

används av alla dataleverantörer. Harmonised “Code

of Practice” framtagen

Projektresultat



• Flerspråkig metadatakatalog och söktjänst 

utvecklad

• Accelererad utveckling och tillämpning av en 

internationell standard för ytbyte av geologiska 

data, GeoSciML

• Betydande framsteg inom harmonisering av 

geologiskt språkbruk och termer

• Goda exempel på högupplösta/tillämpade data

• Bidrag till genomförandet av INSPIRE 

(metadata, dataspecifikationer, tjänster, 

datadelning, övervakning)

Projektresultat



Projektresultat

• OneGeology‐Europe har skapat ett omfattande 

nätverk med en gemensam förståelse inför de 

kommande utmaningarna ...

• … som har bättre förutsättningar att arbeta 

tillsammans för att leverera förbättrade geologiska 

produkter och tjänster



•Utbyte mellan geologer/”informations-

modellerare”/utvecklare

•Inspiration från internationella 

standarder/terminologi

•Erfarenheter inför INSPIRE

•Erfarenheter av open source

kartservrar

•Nätverkande

SGU erfarenheter



Demo



http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/

http://www.onegeology-europe.org/


