
6 Drammens TiDenDeMandag 6. oktober 2014nyheTer 7Drammens TiDenDe nyheTerMandag 6. oktober 2014

Supernysgjerrige 
Hege Nordahl (59) er 
blitt forsker. Nå leter 
hun iherdig etter en 
suksessnøkkel for 
kvinner som vil satse.
gro ellingsgard
gro.ellingsgard@dt.no
959 25 282

– En doktorgrad kan jo ta sin 
tid. Men kanskje sitter jeg med 
noen spennende svar om to år – 
eller tre? 

Hege Nordahl, selv etablerer,  
håper å finne ut hva som gjem-
mer seg bak tall og statistikk.

– 25 prosent av nye gründere i 
Norge er kvinner, men bare fem 
prosent av dem er i virksomhet 
etter ti år. Så spørsmålet er om 
entreprenørskap bare er for 
menn, spør Hege.

sjefen tok sats
Med forskningen håper  hun å 
slå hull på noen myter  og å in-
spirere kvinner til å satse i for-
retnings- og næringslivet.

"
Spranget fra en 
fast jobb til å bli 
forretningskvin-

ne, det var morsomme og 
krevende utfordringer hele 
veien.
hege norDahl
Gestaltterapeut og forsker

Det lå ikke helt i dagen at den 
tidligere reisebyrålederen og 
NSBs lederutvikler og perso-
nalsjef skulle bli en gründer. 

– Jeg lærte ordet frustrasjon i 
NSB. Mange i organisasjonen 
følte det, og jeg ble opptatt av 
følelser. Samtidig vokste nys-
gjerrigheten på den menneske-
lige siden av arbeidslivet.

Så personalsjefen satte seg på 
skolebenken ved siden av job-
ben, og halvveis ut i det fire år 
lange studiet, etablerte hun sin 
egen bedrift og droppet den 
trygge jobben sin.

Det er 14 år siden nå, og fryk-
ten for det store spranget var 
verst i forkant.

sjansespillet
– Overgangen fra fast jobb til 
selvstendig, det var morsomme 
og krevende utfordringer hele 
veien, sier Nordahl.

Mange syntes hun tok litt sto-
re sjanser. Moren hennes, for 
eksempel, som lenge fortsatte å 
sende stillingsannonser.

Selv tror Hege at kvinnelige 
etablerere har vel stor respekt 
for utfordringene; man skal tje-
ne penger, markedsføre og sel-
ge seg selv og produktet sitt, og 
man må gjøre seg lekker og 
kjent for markedet.

– Og på toppen har vi famili-
en, foreldre, partnere og barn, 
som også river og sliter i en 
stakkars gründer, smiler hun.

Pendler på farten
Gjennom forskningen håper 
Nordahl å finne  ut hvordan 
kvinner lettere kan klare å liv-
nære seg på virksomheten sin.

Doktorgraden tar hun ved 
Metanoia Institute i London, 
som samarbeider med universi-
tetet i Middlesex, og hun gjør 
det ved siden av arbeidet som 
gestaltterapeut hjemme i Lier.

Jevnlig pendler hun til bitte 
lille Maurins Bed and Breakfast 
i London, unner seg kanskje en 
pubmiddag og fokuserer på 
forskning en ukes tid. Hun fi-
nansierer doktoravhandlingen 
selv, men ser på arbeidet som 
investering i egen utvikling.

– Det er tilfredsstillende. Når 
jeg kommer i mål, er jeg doktor 
i psykoterapi, og har forhåpent-
lig funnet noen relevante svar 
for kvinner som ønsker å satse 
og stå på egne bein!

grünDere i norge
 ■ I Norge er bare én av fire 
entreprenører kvinner.

 ■ Mye tyder på at menn er mer 
risiko- og konkurransevillige 
enn kvinner.

 ■ Norge har den høyeste 
andelen kvinnelige 
yrkesaktive i verden, men 
også den laveste andelen 
kvinnelige nye etablerere i 
den vestlige verden.

 ■ Kvinneandelen av nye 
gründere er rundt en 
tredjedel i resten av Norden, 
og halvparten i USA.

 ■ Andelen kvinnelige gründere 
i Norge går desuten ned – 
fra 32 prosent i 2007 til 25 
prosent i 2010.

 ■ Forøvrig er smitteeffekten 
stor i Norge. Der det 
allerede er mange kvinnelige 
entreprenører, er også den 
kvinnelige tilstrømningen til 
entreprenørskap høyere.

● 25 prosent av nye gründere er kvinner  ● Etter ti år er bare fem prosent igjen  ● Lier-forsker vil finne ut hvorfor  

Forsker på kvinner i egen business

hoPPer igjen: Enda en gang utfordrer Hege Nordahl seg selv, slik hun gjorde da hun hoppet ut av den 
faste jobben og ble gründer. Nå forsker hun for å ta en doktorgrad. FoTo: rune FolkeDal

– Det er lagt til grunn at 
Steinberg ikke opprett-
holdes, skriver Jernbane-
verket i parkeringsstrate-
gien sin.
Herborg bergaplass
herborg.bergaplass@dt.no
93001633

I lørdagsavisen fortalte vi 
hvordan Jernbaneverket 
(JBV) vil stramme grepet på 
pendlerparkeringene for å få 
flere til å gå, sykle eller ta bus-
sen til toget.

Steinberg stasjon har vært 
midlertidig stengt siden 2012. 
Jernbaneverket vil legge den 
ned for godt, men i mai be-
stemte regjeringen at den skal 
gjenåpnes som en prøveord-
ning i andre halvdel av 2015. 

I parkeringsstrategi-doku-
mentet, datert 8. mai 2014, og 
revidert 28. august 2014, for-
utsetter altså JBV at Steinberg 
stasjon ikke eksisterer. Prøve-
ordningen med gjenåpning 
for å avgjøre stasjonens skjeb-
ne er ikke nevnt.

har ingen forklaring
– Det som i alle fall er sikkert 
er at dette ikke får betydning 
for Steinberg stasjon. Jeg vet 
ikke hvorfor formuleringen 
står, men tenker denne strate-
gien ble påbegynt for lenge si-
den, før det ble bestemt at 
Steinberg likevel ikke skulle 
legges ned, sier kommunika-
sjonssjef for strategistab, Thor 
Erik Skarpen.

Heller ikke presseansvarlig 
for Oslokorridoren, Hans Bak-
ken, har noen forklaring.

– Jeg vet ikke hvorfor dette 

ikke er rettet opp, sier han.
Steinberg stasjon er knapt 

nevnt i parkeringsstrategien. 
Dette er alt:

«Dersom Steinberg stasjon 
skal opprettholdes, er dette 
en lokalstasjon hvor gange og 
sykkel er særlig aktuelt. Anbe-
faling: Sykkelparkering – eta-
blere tilstrekkelig stativ med 
tak».

Ifølge Kjell Bakken er det 
uansett ikke aktuelt med noen 
parkeringsendringer på Stein-
berg stasjon. Der er det 20 
plasser, og flere blir det ikke. 
Steinberg er et lite lokalområ-
de, med god mulighet for å sy-
kle eller gå til toget, påpeker 
han. 

Steinberg stasjon som av-
lastning for stasjonene i Mjøn-
dalen og Hokksund er ikke ak-
tuelt, forteller Bakken videre.

– ikke på samme linje
– Steinberg stasjon bør vurde-
res på samme nivå som øvrige 
stasjoner på strekningen, da 
området den ligger på har sta-
tus som sentrumsområde i 
kommuneplanen med plan-
lagt fortetting/utvikling, skri-
ver arealplanlegger Tom 
André Alstadsæther i Nedre 
Eiker kommunens kommen-
tarer til parkeringsstrategien.

– Det virker som de i Jernba-
neverket ikke kjører på sam-
me linje. Jeg forholder meg til 
det plan- og utviklingsdirek-
tør Anne Marstein og departe-
mentet har sagt; stasjonen 
skal gjenåpnes som prøveord-
ning, sier ordfører Bent Inge 
Bye, og understreker at Stein-
berg er et viktig utviklingsom-
rådet i Nedre Eiker.

strategi uten 
steinberg stasjon

regnes ikke meD: Steinberg stasjon er knapt nevnt i  
parkeringsstrategien. 

sTorT behov: Wenche Skaug Flata (t.v.) fyller opp fryseren med mat 
som Øivind Larsen og Agnor Brenne har hentet. 

Stadig flere får mat-
bistand fra Frelsesarmeen 
i Hokksund. Denne uken 
var det 44 personer som 
fikk hjelp. 
Øvre eiker: Annenhver 
tirsdag deler Frelsesarmeen ut 
mat til vanskeligstilte i Øvre 
Eiker. 

– Vi har delt ut gratis mat i 
cirka et år, og opplever at det blir 

flere og flere som kommer til oss 
for å få hjelp, sier Wenche Skaug 
Larsen, leder av Frelsesarmeen i 
Hokksund til Bygdeposten. 

I tillegg til å dele ut mat, 
serverer de også varm mat og 
har sosialt samvær i kafeen på 
Frelsesarmeen disse tirsdagene. 

Mottakerne av maten er 
vanskeligstilte, alt fra barnefami-
lier til rusmisbrukere. 

– Uten hjelpen vi får fra Kiwi 

og Hokksund Mannskor, som 
henter maten, hadde vi ikke hatt 
mulighet til å dele ut så mye som 
vi gjør, sier Larsen. 

– Å bidra på denne måten er 
viktig for oss, så det skulle bare 
mangle, sier butikksjef Espen 
Pedersen hos Kiwi i Hokksund. 

– Dette er en utrolig menings-
fylt dugnad for oss, og det er noe 
vi gjør med glede, sier Agnor 
Brenne i mannskoret. 

meningsfylt matdugnad
Drammen: En mann hadde trolig sitt 
livs dyreste dobesøk da han gjorde sitt 
fornødne under bybrua i Drammen natt 
til søndag.
Like etter midnatt lot mannen i 40-årene 
det bare stå til. Ved undergangen under 
brua ved Bragernes torg dreit han 
bokstavelig talt i alle regler og normer. 
Uheldigvis for mannen oppdaget politiet 
det hele. - Det er opprettet en sak, så han 
vil få et forelegg, sier operasjonsleder 
Kjell-Reidar Johansen i Søndre Buskerud.

Rådyr «kabel»
Drammen: En mann i 30-årene ble 
tatt et elektrosjokkvåpen på seg da 
politiet visiterte ham natt til søndag.
- Mannen har erkjent forholdet. Våpenet 
har blitt beslaglagt, sier operasjonsleder 
Kjell-Reidar Johansen ved Søndre 
Buskerud politidistrikt.
Til sammen ble 89 personer visitert natt 
til lørdag og søndag, uten at det ble 
funnet våpen på noen andre av disse.
Politiet har gjort flere slike sjekker de 
siste helgene, uten å finne skytevåpen.

Våpen-sjekk
Drammen: En mann kan vente seg 
fengselsstraff etter å ha blitt tatt av 
Utrykningspolitiet natt til søndag.
Like over midnatt ble mannen mål til 127 
km/t i en 70-sone i Konnerudgata. 
Han var dermed langt unna å få beholde 
førerkortet. I 70-soner mister man 
lappen hvis man blir målt til 106 km/t 
eller høyere. Ettersom mannen kjørte 
over 125 km/t, kan han vente seg 
fengselsstraff.

Grisekjørte
Drammen: Ti personer tilbrakte natt 
til søndag i arresten hos politiet. Ni av 
personene som tilbrakte natt til søndag 
var menn. 
Den siste var en kvinne, som blir anmeldt 
for både ordensforstyrrelser og vold mot 
politiet.
– Da politiet skulle sette henne i arresten 
kastet hun en sko på en av betjentene, 
sier operasjonslederen. Totalt fem av de 
ti personene blir anmeldt for ordensfor-
styrrelser.

Ti i arresten


