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Et sukk går
gjennom tiende-
klassingene når
storskjermen 
viser dukker som
flyr som prosjek-
tiler.

Av Torrey Enoksen

– Nå var dette dukker, og det
dere så ble vist i sakte film.
Men dere så klart at de som
ikke hadde tatt på seg bilbeltet
i denne bussen fløy rundt. De
som hadde beltet på seg satt
fast og trygt i sine seter. 
Det kan være forskjellen på liv
og død, sier daglig leder i Null-
visjon Lister Torstein Salve-
sen. 

Tellinger
Tiendeklassingene på Lyng-

dal ungdomsskole er bare
noen av ungdomsskole elevene
i Lyngdal som denne måneden
skal svare på en utfordring;
Bruker de hjelm når de er ute
og sykler, eller bruker de det
lille ekstra sekundet med å fest
bilbeltet når de setter seg på
bussen på vei til og fra skolen?
Gjennom hele denne måneden
skal elevene registrere alle
gangene de gjør disse enkle
sikkerhets operasjonene når
de skal til eller fra skolen, og
levere inn tallene. De som har
vært flinkest i løpet av måne-
den kan bli trukket ut til å en
gavepremie
– Vi har startet en kampanje

blant skoleungdommen for
bruk av bilbelte i buss og
hjelm på sykkel. Jeg håper
dere bruker hjelm når dere er
ute og sykler eller bilbelte på
bussen, uten å måtte la seg
lokke av et gavekort på tusen
kroner, sa Salvesen.

Bruk hodet
I 2013 mister 187 personer li-

vet i trafikken her til lands. 12
av disse var syklister. 
De fleste årsakene til ulyk-

kene var høy fart, der etter
uoppmerksomhet som skyld-
tes bruk av mobiltelefon, skif-

ting av sanger på CD eller iPod
eller andre årsaken. Ifølge Sal-
vesen tyder foreløpige tall at
antall skadde og omkomne på
norske veier i år vil bli like
høyt som fjoråret.
– Myndighetene har en vi-

sjon om null skadde eller drep-
te i trafikken. Husk at det er en
visjon, men for å oppnå den vi-
sjonen må en tenke seg om
over de handlingene en foretar
seg. 
Jeg har en sønn som står på

snowboard, og hver vinter de
siste fem årene har han bruk-
ket en arm. Hver gang han kjø-

rer på brettet bruker han
hjelm. En arm eller et bein går
det an å lege, men det er mye
verre dersom hodet blir ska-
det. Bruk derfor hjelm, fortalte
Salvesen.

– Bruk hjelm og belte! 
� Nullvisjon med kampanje rettet mot ungdomsskolene

Fredrik Hauan slipper vannmelonen for å illustrere hva som skjer når et ubeskyttet hode kan bli utsatt for når den treffer
bakken. I bakgrunnen Nullvisjonens Torstein Salvesen.

� FAKTA
Nullvisjon
Grunnlaget for all trafikksikkerhetsarbeid i Norge er en visjon
om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig
skadde i trafikken. 

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksik-
kerheten.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uak-
septabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. I til-
legg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke
kan godta, på tross av de fordelene veitrafikken gir. Nullvisjonen
er altså både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. 

Kilde: Nullvisjonen i Agder

En ansatt ved smelteverket
Eramet Norway Kvinesdal
på Øye fikk metallsprut på
kroppen i en arbeidsulykke
onsdag 3. september.

Av Svein Morten Havaas

Nylig sendte bedriften over en grans-
kningsrapport etter ulykken over til
Arbeidstilsynet.
Det fremgår av rapporten at fronten

på en av ovnene på verket rutinemessig
skulle groutes da ulykken inntraff. Det-
te ble gjort fordi det var varme partier
på mantelen.
– Den skadde fjernet en ventil som

ble brukt for gysing (grouting) av kar-
bonmasse i tomrommene mellom
stålmantel og ildfast foring på ovn 2.
Det var nesten en halv time siden gy-
singen var avsluttet og den skadde be-
traktet det trygt å fjerne ventilen.
Under denne operasjonen ble en en-

kel og kraftig blås av gass og varm kar-
bonmasse utløst i det øyeblikket venti-
len ble frakoblet ovnsmantelen. Den
skadde, som stod på siden av ventilen,

ble truffet av utblåsingen, skriver be-
driften i rapporten.
Ifølge bedriften har ikke lignende

hendelser skjedd før. 
I rapporten slås det fast at det var en

menneskelig feilvurdering som forår-
saket uhellet.
– Det var en feilvurdering som ble

tatt på grunnlag av egne erfaringer fra
tidligere groutinger. Dette var et brudd
på bedriftens rutiner for denne opera-
sjonen, heter det i rapporten.
Smelteverket satte stopp for videre

grouting til alle tiltakene i grans-
kningsrapporten er gjennomført. Det
skal også gjennomføres en «sikker

jobbanalyse» hver gang før arbeidet
starter. I tillegg skal den skriftlige ar-
beidsbeskrivelsen forbedres og nedfel-
les i en instruks. Rutinene for arbeid
ved ovnen skal forsterkes.
– Målet må være at arbeidet skal lede

oss et skritt i riktig retning med hen-
syn til å forhindre at slikt skjer og be-
grense skadeomfanget ved en eventuell
hendelse, skriver produksjonssjef  Bjar-
ne Meland i rapporten.
Han har hatt med seg Knut Bratt-

gjerd, Johnny Egenes, Tore Martinus-
sen, Inge Homme og Roger Orre i tea-
met som har gransket ulykken.

Fikk metallsprut på kroppen 


