
Geomatikk-begrepet



GeoForum sin visjon:

«Veiviser til geomatikk» 

og virksomhetsideen er:

«GeoForum er en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og 
utvikling av geomatikkfagene». 



As defined by the Canadian Institute of Geomatics in their quarterly journal 

"Geomatica":

Geomatics is a field of activities which, using a systemic approach, 

integrates all the means used to acquire and manage spatial data required as 

part of scientific, administrative, legal and technical operations involved in 

the process of the production and management of spatial information.



School of Geomatic Engineering, University of New South Wales:

Geomatics is the modern scientific term referring to the integrated approach of measurement, analysis, 

management, storage and display of the descriptions and location of Earth-based data, often termed spatial 

data. These data come from many sources, including earth orbiting satellites, air and sea-borne sensors and 

ground based instruments. It is processed and manipulated with state-of-the-art information technology using 

computer software and hardware. It has applications in all disciplines which depend on spatial data, including 

environmental studies, planning, engineering, navigation, geology and geophysics, oceanography, land 

development and land ownership and tourism. It is thus fundamental to all the geoscience disciplines which 

use spatially related data.



Department of Geomatics at University of Melbourne:

Geomatics is concerned with the measurement, representation, analysis, management, retrieval and 

display of spatial data concerning both the Earths physical features and the built environment. The 

principal disciplines embraced by Geomatics include the mapping sciences, land management, 

geographic information systems, environmental visualisation, geodesy, photogrammetry, remote 

sensing and surveying.



Wikipedia:

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med 

informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering

og anvendelse.

Geomatikk omfatter stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således

fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, geodesi, GIS, hydrografi og fjernmåling. I 

tillegg kan fagfeltet omfatte emner som 3D-visualisering, 3D-design, 3D-kart, 

satellittmålinger (eksempelvis ved bruk GPS), navigasjon og geodesign.



Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. 

Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, datainnsamling, datalagring, 

dataanalyse og formidling. 

Kommentar 1: Siste setningen beskriver «en bevegelse»: «…hele prosessen fra…..», man 

den sier ikke hvor prosessen ender.

En bedre formulering der en beskriver hvor prosessen starter (fra) til hvor den ender (til) 

for setning nr 2 er kanskje: Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, 

datainnsamling og datalagring til dataanalyse og formidling



Kommentar 2: Om forvaltning.

Tror begrepet «datalagring» kan byttes ut med forvaltning. Forvaltning vil vel si å ta vare på noe slik at verdiene 

ikke går tapt. Da er lagring en del av dette, sammen med det å ta vare på verdiene på en forsvarlig måte, som 

hindrer at verdiene går tapt og sikrer mot anna verditap (f.eks. foreldelse). Men det må vel ha forstavelsen data 

med, slik at det blir dataforvaltning. 

Kommentar 3:

Det er vel ikke hva som helst data det handler om, men det er kanskje ikke nødvendig å presisere at det er «data 

som inneholder stedfestinger» det er snakk om.

Kommentar 4:

Hvor er landmålingen/stikkingen blitt av? Den dekkes vel ikke av opplistingen i setning 2. Slik sett er setning nr 2 

svært likt GIS-definisjoner. Burde det også vært med noe om utsetting?

Da kunne det kanskje bli: Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, datainnsamling og dataforvaltning 

til dataanalyse, utstikking og formidling.



Da ender jeg med (legg merke til «via» som er lurt inn):

Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter 

hele prosessen fra spesifisering og  datainnsamling via dataforvaltning til dataanalyse, utstikking og 

formidling.


