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 DEBATT

Avskilting av bestefar? | Helge Rustand
(79)

Jeg må forsvare oss bestefedre bak rattet.

I et betimelig innlegg, fredag 9. mars, vil

Vegard Godtfredsen (18) ha obligatorisk

kjøretime for eldre sjåfører.

Jeg er i nedslagsområdet for Vegards

bombe og må forsvare oss bestefedre.

Lær av oss gubber

Det er ikke uten grunn at nye, unge

sjåfører har høyere forsikringspremie

enn oss gubber. Alt vi har av

trafikkerfaring er korrekt samlet opp

helt fra femtitallet.

Jeg lærte å kjøre med oppmerksomhet på andre trafikanter, ikke bare av

kjørelæreren, men av opplevelser som kunne ha ført til uhell.

Som fersk sjåfør har du ikke slik
erfaring, Vegard. Vennligst lær av

oss eldre. Se i speilet før du skifter fil,

kjør med god avstand til den foran osv.

Ikke kjør fortest mulig, men for å

unngå uhell – hele tiden.

Heier på sikkerheten

Du har rett i en ting. Før eller senere
må jeg stille rattet i gangen.
Kanskje ikke før alle må gjøre
det, du også. Fordi selvkjørende,

autonome biler snart blir de eneste

tillatte. Billigere blir det også.

Som mange andre som er glad i å kjøre bil, synes jeg det er synd, men jeg må

heie på sikkerheten, som du ikke legger vekt på i ditt innlegg. Se statistikk fra

forsikringsselskapene.

Når bør bestefar avskiltes?

18 år gamle Vegard Godtfredsen stilte spørsmålet over i sitt
innlegg som begynte slik:

Er det riktig at eldre kjøretøy skal avskiltes når de ikke består EU-

kontrollen, mens eldre sjåfører får beholde lappen bare ved en enkel

legesjekk? Den lappen som bestefar fikk på 50-tallet da trafikkbildet var helt

annerledes, den mener jeg det stilles altfor lite spørsmål ved.

Les hele Si;D-innlegget hans her:

Helseattest er er vel og bra, men hva med bestefars faktiske
kjøreferdigheter?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på
Facebook og Twitter

   

6 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

Bjarte Rundereim

Logg inn for å svare

for 5 dager siden

Ungdommens manglende erfaring og uskyldige arroganse må være unnskyldningen for at unge
Gotfredsen kan tro at det er alderen som skal være grunnlag for avskilitng av førere.

Som 70-åring vil jeg mene at jeg har både erfaring og ferdigheter som går langt utenpå de fleste
yngre bilførere, både teoretisk og praktisk.

Det som vil føre til min avskilting blir eventuelt dårligere syn, hørsel, fysisk eller psykisk sykdom
eller skade - men dette følger ikke alderen. Det kan like gjerne ramme yngre.

Alder som avskiltingskriterium kan bare støttes av yngre med begrenset kunnskap og erfaring.

11 Anbefaler

Kristian Robertsen
svarte Bjarte Rundereim 

Logg inn for å svare

for 3 dager siden

Det er snakk om pålagt kjøreferdighetstest, ikke fratagelse av lappen ved en viss alder.

Noe jeg synes er helt rimelig. Det er mange i flere aldersgrupper som ikke bør ha lappen, og i
din alder øker det tallet drastisk ettersom man mister syn, hørsel, evnen til å være
oppmerksom på trafikkbildet osv.

Du er sikkert en langt bedre sjåfør enn meg, som hadde min ferdighetstest for 10 år siden i
en alder av 19.

Problemet er alle de på din alder som ikke er gode nok bak rattet lenger, og det er poenget
Godtfredsen.

Du er ikke målet. Om du er en god sjåfør er det snakk om én dag ut av pensjonist-
tilværelsen, og så er du godkjent. Det er ingen som sier du automatisk skal fratas lappen ved
en viss alder.

Anbefal

SE 1 FLERE SVAR

Roy Sigurd Karlsbakk

Logg inn for å svare

for 5 dager siden

Vegard Godtfredsen snakker jo ikke om å avskilte alle over en viss alder, men heller at folk burde
ta kjøreprøve jevnlig. Jeg har tenkt på det samme flere ganger. Jeg husker et skekkeksempel,
mora til min daværende samboer, som hadde lappen fra 20 år tilbake, og kjøpte seg bil. Jeg og
samboeren flytta hver til vårt ei stund etter det, så jeg aner ikke hva som skjedde, men hun kjørte
virkelig så elendig at sjøl på bygda hadde hun vært farlig, og hun bor i Oslo. Hadde hun måttet ta
en kjøreprøve h... Vis mer

2 Anbefaler

SE 2 FLERE KOMMENTARER

POPULÆRE

Jobb  Alle Stillinger Lederstillinger

Leder strategi og kontrakt
Avinor

Bygg og anlegg, Luftfart

Professor/førsteamanuensis i syke
Nord universitet

Barn, skole og undervisning, Forskni

Radiograf
Universitetet i Oslo

Forskning, utdanning og vitenskap, O
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Helge Rustand med sin Jaguar S-type .
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Av: Helge Rustand
1938 modell   

Helge Rustand fyller 80 år i løpet av året.
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Ubers selvkjørende
bil kjørte på rødt -
skylder på andre

Hva skal den
selvkjørende bilen
gjøre hvis noen må
dø?

Regjering-
Arbeiderpartiet-
kollisjon om
selvkjørende biler

I en svensk kopi av
Harlem testes
morgendagens
biltrafikk

Hva kan selvkjørende
biler - og hva kan de
ikke?

Oslo får utslippsfrie,
selvkjørende busser i
2018
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 LES OGSÅ

Prisen for å gjenåpne
Jomfrubråten øker fra
22 til 37–38 millioner

Ny undersøkelse viser at
vi ikke er komfortable
med engelsk på jobb.
Her er de vanligste
feilene vi gjør

Frigir ny video av
Martine Vik Magnussen
og Farouk Abdulhak fra
drapsnatten i 2008

Sylvi Listhaug: «Det var
verken min mening eller
hensikt å såre noen»

Stor test av godtenyheter
Stephen Hawking er død

annonse

De kommer om vi liker det eller ikke - les og bli klokere på
selvkjørende biler

BIL DEBATT ELDRE EU-KONTROLL   
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