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Kjære leser
Hver gang det kommer en artikkel uoppfordret til
Kart og Plan, så gleder det redaktøren(e). I 2011
skjedde det 10 ganger. Det er flott! Artikler blir vur-
dert og tatt inn så raskt det er plass. Vi kjører tema-
hefter, men om mulig tar vi gjerne inn en eller to ar-
tikler utenom tema. Det er hyggelig om du som leser
kan finne noe interessant i alle hefter, så litt ekstra
kan ofte være bra. Jeg skal uansett benytte anled-
ningen til å takke alle dere som skriver, enten det er
med invitasjon eller uoppfordret. Uten artikler stop-
per Kart og Plan å eksistere i nåværende form.

Hvorfor skriver jeg dette? Jo heftet består av artik-
ler forfatterne har valgt å sende oss uoppfordret. At
tre av de fem artiklene har passert fagfellevurdering
med positivt resultat, viser at Kart og Plan også fun-
gerer som en «publiseringskanal». Ulempen kan
være at stoffet kan være tungt tilgjengelig, særlig
når også tre av artiklene er skrevet på engelsk. 

Vi har i år utvidet sidetallet. Et standardhefte
er eller skal jeg si var på 64 sider. Nå har vi kom-
met med flere hefter på 80 sider. Det er en betyde-
lig økning. Vi har også begynt å trykke mer i farger.
Det er en klar forbedring. Tradisjonelt har det vært
32 sider med farge. Trykking av halve heftet i
svart/hvitt medførte noen ganger at informasjonen
i figurer og bilder ble vanskelig tilgjengelig. Det
første hele heftet farger var nr. 4 2011. 

Det er i dette heftet to artikler innen det jeg kal-
ler gravimetrisk geodesi. Andre bruker betegnel-
sen fysisk geodesi eller fysikalsk geodesi. Den ene
artikkelen er om forskningsmuligheter innen vali-
dering av produkter/resultater fra GOCE satellit-
ten. Den andre går på en sammenligning av geoide
beregnet fra geopotensialmodellen EGM2008 med
geoide regnet fra kombinerte GPS og nivellements-
data. Undersøkelsen er fra et område i Iran.

Nils Einar Sporstøl har en artikkel om fallretter
i vassdrag. Det er et meget aktuelt tema som bør
interessere mange.

Interessere bør også Børge Aadland sin analyse
av god skikk regler. Dette er den andre artikkelen
Aadland har på temaet. Denne gangen med vekt
på det teoretiske grunnlaget.

Så har vi med en meget omfangsrik artikkel
innen fotogrammetri, der en skihoppers bevegelser
registreres under svevet. Et poeng er det at første-
forfatter kommer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, vi-
dere at artikkelen er innen fotogrammetri. Vi har
ikke hatt mange artikler i det siste i det fagområdet.
Artikkelen har flere appendikser og framstår derfor
kanskje mer som en miniavhandling enn artikkel.

Inge Revhaug
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