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seskikk. Den som mener seg 
rammet av urettmessig avi-
somtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) 
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av Norsk Presseforbund, som 
behandler klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål. 
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
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eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  
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investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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Aftenposten 
arbeider etter 
Vær Varsom-

plakatens regler for god pres-
seskikk. Den som mener seg 
rammet av urettmessig avi-
somtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) 
er et klage-organ oppnevnt 
av Norsk Presseforbund, som 
behandler klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål. 
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, 
pb 46 Sentrum, 0101 Oslo

Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes


