fackrád
med representanter
för
forskning, vághállning, projektering
och utförande.
Arbetsuppgifterna inom projektet
har fördelats s& att det för varje
aktivitet i programmet vid sidan av
projektchefen
finns
en ansvarig
projektgrupp. I denna uppgift ligger
att i detalj planera aktivitetens utförande, till övriga i projektgruppen
ge anvisningarn i avsikt att sákra
ett samordnat utförande och dármed
möjliggöra gemensam resultatbearbetning, infordra
delresultat vid
bestamda tidpunkter, svara för utarbetande av delrapporter samt i
övrigt samverka med projektchefen
i samordningsfrágor. I övrigt ansvarar var och en av projektgrupperna
för de delar av en aktivitet, som utföres inom respektive land. Ansvarig
projektgrupp för inventering och
analys av de utlándska försöken ár
Sverige, för nordiska förhállanden
Norge, för faltmatningar och provtagning Finnland samt för laboratorieabeten Danmark.

Kostnader och finansiering
Projektets
totala
kostnad ftr
beraknad til 1200 000 svkr i 1974

árs prisnivá. Denna ram har fördelats sáv&l pá de olika aktiviteterna som inom dessa pá respektive
projektgrupp. Darigenom har varje
projektgrupp för varje aktivitet en
kostnadsram för styrning av detaljplanering och utförande. Vid forskning upplevs ofta anslagna medel
som otillrackliga. Sá ár fallet aven
i projektet STINA, men just detta
förhállande
staller krav pá. en
noggrann planering, styrning och
uppföljning av verksamheten. Av
den beráknade totalkostnaden har
40% avsatts för inventeringar och
analyser, 15% för fáltmatningar och
provtagningar, 25% för laboratoriearbeten samt 20% för de sammanfattande berakningarna och analyserna. Kostnaderna för projektchef och slutrapport ingár ej.
Projektet finansieras genom statbudgeten
inom
respektive
land.
Darvid bidrager Danmark, Finland
och Norge med 190 000 svkr vardera,
Island með 30 000 svkr samt Svergie
med 600 000 svkr. Kostnanderna för
projektchef bestrides av Nordiska
Ministerrádets Sekretariat.

Projektets

redovisning

Ólafur SigurSsson (V.
1973), f. 18. júní 1946 I
Rvík. For. Sigurður lyfsali þar, f. 7. marz 1916,
Ólafsson bónda á Brimilsvöllum,
Snæfellsnesi,
Bjarnasonar og k.h. Þorbjörg, f. 1. nóv. 1918,
Jónsdóttir læknis í Rvík
Kristjánssonar.
Stúdent Rvik 1966, f.hl.
próf í verkfræði frá Hl
1969, próf í byggingaverkfræði frá DTH í Khöfn.
1972. Verkfr. hjá Verkfræðistofnuninni Hönnun
h.f. frá 1972.
K.h. I) 15. des. 1968, Asdís, f. 26. nóv. 1949 í Kópavcgi,
Magnúsdóttir Dr. phil. framkv.stj. þar Teitssonar og k.h.
Helgu Þorsteinsdóttur stórkaupm. á Seyðisfirði Jónssonar. Þau skildu 1972. K.h. II) 1. des. 1973, Helga
Kjaran, f. 20. maí 1947 í Rvík, Birgisdóttir hagfr. þar
Kjarans og k.h. Sveinbjargar Helgu Sophusdóttur Auðuns framkv.stj. á Siglufirði Blöndals.
TlMARIT

V F l 1974

Avsiutning
Det i artikeln beskrivna samnordiska projektet STINA torde var unikt
sá tillvida som det ár första gángen
Nordens vágforskningsresurser samordnas i ett gemensamt forskningsprojekt, med ett förvántat resultat
av stort intresse för alla de berörda
lánderna. Redan efter planeringsskedet kan man konstatera att
mycket finns att vinna i form av
ömsesidigt kunskapsutbyte, undvikande av likartade, parallella försök
samt icke minst etablering av personliga kontakter bland Nordens vágforskare. Lámnar STINA det förvantade resultatet kan man nog redan
nu vága förutskicka att denna form
av konkretiserat nordiskt samarbete
icke blir en isolerad företeelse.

Resultatredovisning

IMýir félagsmenn
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tidplanen planerad att ske i tvá steg.
S&lunda redovisas i en delrapport
omkring den 1 juni 1975 resultatet
av de gjorda inventeringarna och
analyserna, medan projektets slutrapport beráknas föreligga omkring
halvársskiftet 1976.

ár

enligt

Helga er systir Ólafar konu Hilmars Knudsens, byggingaverkfræðings.
Sigurður lyfsali Ólafsson er bróðir Hlífar Ólafsdóttur,
konu Magnúsar Hallgrímssonar, byggingaverkfr. Ásdís
Magnúsdóttir er systir Þorsteins Magnússonar, byggingaverkfr.
Veitt innganga í VFl á stjórnarfundi 7. júní 1973.
HG
Örn Aðalsteinsson (V.
1973), f. 13. ág. 1948 í
Mosfellssveit. For. Aðalsteinn verzlm. 1 Rvík, f.
16. des. 1899, Guðjónsson
bónda að Leysingiastöðum, A-Hún., Jónssonar og
k.h. María, f. 7. febr. 1916,
Björnsdóttir
trésm.
á
Blönduósi Einarssonar.
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Stúdent frá Verzlunarskóla Islands 1968, B.Sc.
próf í efnaverkfræði frá
University of Colorado,

Bandar., 1972. Er við
framhaldsnám í efnaverkfræði við MIT, Cambridge, Mass., Bandar.
Veitt innganga í VFl á stjórnarfundi 7. júní 1973.
HG
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