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Hjertelig velkommen til 

Julebord 2012

Hos Hanna 
Restaurant og nattklubb

For bestilling: tlf. 64 93 95 00, mob. 91 91 16 77,
Mail.: scandinavian.entertainment.as@gmail.com 

Torget 3 - Drøbak. 

Julebuffét 
(forrett, hovedrett og dessert) 

+ aperitif kr 299,-

Vi skreddersyr julelunsj 
og julebord.
Bestill julebord i dag, og få den 
dagen du ønsker.

Hos Hanna 
Restaurant og utested

Strømkabelen mellom
Akershus og Buskerud
må forbedres. Det er
derfor spesialskipet RV
«Franklin» har ligget i
Drøbaksundet en ukes
tid. 
Prosjektleder Carsten Dovland i
Statnett forteller at strømka-
blene under Drøbaksundet er
gamle, og kapasiteten er ikke
god nok til å dekke framtidas be-
hov.

Inspeksjon og kartlegging
– Det er årsaken til at vi i over en
uke har utført inspeksjon og
kartlegging av både sjøbunnen
og den gamle kabelen. Når ny
kabel skal legges er det ikke nød-
vendigvis riktig å følge eksakt
samme trasé som den gamle
kabelen ligger i, sier Dovland.

– Å legge ny kabel er jo et stort
prosjekt, men det skjer altså ikke
nå?

– Nei, det vi gjør nå er kun in-
speksjon og kartlegging. Prosjek-
tene er under konsesjonsbe-
handling og gjennomføring vil

starte først etter at konsesjon er
gitt, sier Dovland.

Brukte undervannsrobot
– Hva menes egentlig med kart-
legging under vann?

– Det er omtrent som kartleg-
ging på land. Det er varierte for-
hold også på sjøbunnen. Infor-
masjonen som framkommer
gjennom kartlegging fra RV
«Franklin» vil bli benyttet i det vi-
dere planleggingsarbeidet i pro-

sjektene, sier han.
Under kartleggingen av Drø-

baksundet har mannskapet på
RV «Franklin» benytter ulike ty-
per undervannsutstyr, blant an-
net en fjernstyrt undervannsfar-
kost (ROV). 

Arbeidet er utført av Marin
Mätteknik AB fra Göteborg.

Alle fartøy som trafikkerer om-
rådet har fått beskjed om å vise
særlig aktsomhet og hensyn,
blant annet ved å holde en min-

steavstand på 300 meter til RV
«Franklin». Oppdraget blir trolig
sluttført i dag. 

PÅL BRIKT OLSEN
pal@amta.no
90 98 86 15

Måler Drøbaksundet
Vil ha nye kabler mellom Akershus og Buskerud

Før Statnett kan bytte ut den store strømkabelen mellom Akershus og Buskerud måtte det gjøres grundi-
ge undersøkelser av havbunnen i Drøbaksundet med spesialskipet RV «Franklin» de siste ti dagene. 
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– Jeg har lært både om duer
og byråkrati, sier bonden
Arne Rød etter årets innhøs-
ting av erter.

Arne Rød søkte Frogn kommu-
ne om å få felle duer som store-
koste seg i erteåkeren hans.

Viltnemndas arbeidsutvalg
ga Rød tillatelse, en tillatelse
administrasjonen i kommu-
nen mener ikke burde vært gitt
uten videre.

Kommunen ba om en rap-
port om duejakta. Den er nå
oversendt.

Rød opplyser at det ble smått
med dueskyting i og med at
åkeren, som ligger ved Huseby,
har veier på alle kanter, og en
høyspentledning som går tvers
over åkeren. Dermed med jakta
vanskeliggjort, og kun ei due
måtte bøte med livet.

– På spørsmål om dette ga
merkbar effekt på skadepres-

set, er svaret nei ut fra proble-
mets størrelse og resultatet av
jakten, skriver Rød i rapporten.

Han fikk 340–350 kilo erter
per mål, og anslår at avlingen
hadde steget med 100 kilo, hvis
det ikke hadde vært for duenes
ødeleggelser.

– Jeg vil også understreke at
det aldri har vært min inten-
sjon å søke noen form for er-
statning for dette tapet, slik
man kan få inntrykk av i brevet
fra kommunen. Mine beveg-
grunner var kun å begrense
skadene, skriver Rød, som hå-
per rapporten er fyllestgjø-
rende.

– Selv om jakten ikke var vel-
lykket, har jeg lært mye om
duer og byråkrati, skriver han.

TERJE LUNDEFARET
terje.lundefaret@amta.no

957 66 568

Lærte om duer og byråkrati

Prosjektleder Carsten Dovland i
Statnett .

Arne Rød fikk ikke skutt mange
duer, men lærte mye om både
duer og byråkrati.

RV «Franklin» bruker ulike ty-
per undervannsutstyr, blant

annet denne fjernstyrt under-
vannsfarkosten (ROV). 


