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Leder i Nullvisjon Lister, Torstein Salvesen, kjører daglig strekningenMandal-Lyngdal. Hanmener UP tar råkjørere og støtter fartskontrollene ved Fardal

Nesten 70 personer har
mistet lappen i kontrol-
ler i trefeltsveien på
E 39 ved Fardal i
sommer. – Ganske vilt,
sier leder Torstein
Salvesen for Nullvisjon
Lister.

Av Thomas Grønvold

Utrykningspolitiets farskontroller ved
trefeltsveien ved Fardal har vært heftig
debattert i medier denne uken. Flere
reagerer på at UP holder fartskontroll
på en plass som blir sett på som en av få
forbikjøringsmuligheter på en lang
strekning.
Forrige søndag holdt UP en fartskon-

troll der 21 personer mistet førerkortet.
De er ikke alene, for nærmere 70 perso-

ner har i løpet av sommeren mistet lap-
pen etter fartskontroll ved Fardal i Lin-
desnes. Denne uken reagerte kjøresko-
lelærer i Flekkefjord, Knut Nordli, på
UPs fartskontroller ved Fardal til NRK
Sørlandet:
– Mellom Søgne og Feda i Kvinesdal,

som er en strekning på rundt 8 mil, er
det kun ett strekk med tofeltsvei til for-
bikjøring. Det er i 80-sonen på E39 i Far-
dal i Lindesnes. Dette forbikjøringsfel-
tet er tre kilometer langt. Når UP foku-
serer på å ha kontroll i et forbikjørings-
felt, så er det nesten som å skyte spurv
med kanon, fortalte Nordli.

Ikke enig
Salvesen er ikke enig med Nordlis

syn på kontrollene. Han pendler strek-
ningen Mandal - Lyngdal hver dag på
vei til jobb, men han har ikke sett eller
hørt noen råkjøring.
– Kjøreskolelæreren hadde hatt ett

poeng hvis UP hadde stått og vinket
inn folk når de kjører forbi i 90 km/t.
Men det er ikke det som er forholdet i
det hele tatt. De har tatt i løpet av kort tid
nesten 70 førerkort. Det er ganske vilt,
sier han.

For å miste førerkortet i 80-sonen må
du ha en hastighet over 115 km/t.
Men speedometeret ditt kan vise langt
høyere før du mister lappen, ifølge
Salvesen.

Sikkerhetsmargin
– UP kan ha en sikkerhetsmargin på

noen få kilometer når de har kontroll.
Også har du speedometeret ditt, som
sannsynligvis viser rundt 5 km/t for
mye. Det vil si at speedometeret ditt
kan vise nærmere 125 km/t før du mis-
ter lappen. Det er fort. Det har blitt tatt
folk her i 140 km/t og 150 km/t tidligere.
Kjører du i 125 km/t, 140 km/t eller 150
km/t er det ren råkjøring. Det er godt at
de blir tatt, mener Salvesen.

Flere drept
– Den høye farten er et tegn på at

folk ikke har respekt for fart, mener
Salvesen.
36 personer har mistet livet i trafik-

ken på norske veier i juni og juli i år.
Dette er 12 flere enn i fjor og mange av
ulykkene skyldes fart. Dette er dystre
tall for Nullvisjon Lister, som jobber
for at alt trafikksikkerhetsarbeid i Nor-

ge er nullvisjonen - en visjon om at det
ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller livsvarig skadde i
trafikken.
Salvesen mener råkjøringen ved Far-

dal viser at det er et behov for bedre vei
fra Kristiansand og vestover.
– Dette er en av få plasser du kan ta

en sikker forbikjøring på en lang strek-
ning. Det viser behovet for en firefelts
vei, sier han.

– Det er ganske vilt
� Nullvisjon Lister har sin mening om fartskontrollene ved Fardal

En 17 år gammel mann fra
Lyngdal ervervet ved tre anled-
ninger brukerdoser med hasj i
Lyngdal i perioden sommeren
2012 til januar 2013. I juli i år
var han dessuten i besittelse
av to kastestjerner og to
springkniver. Disse er nå inn-
dratt til fordel for statskassen.

Hasj og
kastevåpen

En 48 år gammel mann
fra Røyneberg i Roga-
land ble 24. mai i år målt
til 93 km/t i en 60-sone i
Lyngdal. For overtre-
delsen er mannen ilagt et
forelegg på 9.000 kroner
og tap av førerkortet i
fem måneder.

93 km/t
i 60-sone

Ei 16 år gammel jente fra
Vanse er ilagt en sperre-
frist for ervervelse av fører-
kort på seks måneder etter
at hun 10. juli i år ble tatt
for å kjøre scooter uten gyl-
dig førerkort. Hun er også
ilagt et forelegg på 3.000
kroner for overtredelsen.

Uten
førerkort

En 55 år gammel
svensk statsbor-
ger fra Karlstad
ble 9. juni i år
målt til 89 km/t i
en 70-sone i Lyng-
dal. Han må beta-
le 3.600 kroner for
overtredelsen.

89 km/t
i 70-sone

Dette er saken
Nærmere 70 personer har mistet
førerkortet etter fartskontroll på E39
ved Fardal i Lindesnes i sommer.

Forrige søndag mistet 21 personer
lappen etter å ha kjørt for fort
i 80-sonen.

Flere har reagert på at UP holder
fartskontroller i ett av få forbi-
kjøringsfelt på en lang strekning.
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