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Jordartskort 1:1m skal udbydes 
som INSPIRE data tjeneste



Hvert legende enhed har en kode og en forklaring:



• OneGeology Europe er et europæisk 
samarbejde som samler og udstiller 
geologiske data.

• I forbindelse med en ny publicering af 
OneGeology, blev det muligt for 
deltagerne at udstille data som en 
INSPIRE kompatibel service.

• Der blev udarbejdet en generel vejledning, 
som alle deltagere kunne bruge. De 
Britiske Geologiske Undersøgelser udførte 
opgaven som et bidrag til JRC.

GEUS bidrag til OneGeology



Cookbooks that can be used for 
the conversion of OneGeology-
Europe web services to INSPIRE 
web services





Hver legende enhed skal oversættes til 5 INSPIRE attributer:

Enheder fra Jordartskort INSPIRE attributer for geologiske kort 



For hver attribut findes en INSPIRE kodeliste
Fx: Geologic Unit



• Er temmelig omfattende
• Er hierarkisk opbyggede
• Kan have mange niveauer (7)
• Har varierende detaljeringsgrad 
• Er defineret at fagspecialister
• Indeholder redundant information
• Er vanskelige at få overblik over

INSPIRE’s kodelister for geologi:



• INSPIRE har grebet klassificeringen helt 
anderledes an end GEUS

• INSPIRE koder bør ikke blandes med 
GEUS kodelister

• INSPIRE kodelister skal skrives ind i 
regneark for at skaffe overblik

• Der ligger over tusind timer i at udføre en 
korrekt omkodning

Geologerne mener:



• Man kan downloade INSPIRE kodelister i 
forskellige formater

• Man kan (manuelt) strukturere kodelisten 
hierarkisk i JSON format

• Så kan hver kodeliste vises som en 
træstruktur, der kan foldes ud

Den INSPIRE ansvarlige på GEUS tænker  . . .



Visualisering af kodelister fremmer forståelsen:



• Geologerne med det faglige ansvar kan nu nemt bidrage 
med at vælge de bedste termer fra INSPIRE’s kodelister  



GEUS’ Jordartskort kan nu udstilles
som INSPIRE tjeneste 
med standardiserede farvekoder 



Høstede INSPIRE data præsenteres også via EGDI
EuroGeoSurveys' European Geological Data Infrastructure Portal



• De anvendte INSPIRE Kodelister er et snapshot, 
hentet fra det officielle site i foråret 2016.

• Der arbejdes fortsat på at forfine INSPIRE’s 
kodelister.

• Det ville være godt, hvis INSPIRE kunne tilbyde 
alle kodelister som et hierarkisk JSON dokument, 
så ville alle dataansvarlige altid have mulighed 
for at visualisere de aktuelt gældende kodelister. 

Så vidt så godt, MEN:


