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1 Årsrapport 

 

Bjørn Ivar Birkeland er leder for Nullvisjonen i Lindesnesområdet, som 

omfatter kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral 

 
Nullvisjonsarbeidet Agder finansieres av- og har sin faglige ryggdekning i Vest – Agder 

Fylkeskommune – fra 2020 den nye Agder Fylkeskommune. 

Gjennom et godt og utstrakt samarbeid med andre regioner i Nullvisjonen Agder, kommunene, 

18Pluss og Trafoen, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Politiet er det flere som deler 

kompetanse og erfaringer i arbeidet for å nærme oss Nullvisjonen. 

Vi har også i 2019 hatt stort fokus på å gjøre Nullvisjonen Agder til et kjent begrep og en viktig 

aktør innen trafikksikkerhet. Med fokus på utadrettet arbeid mot innbyggerne oppleves det som 

om vi er på rett vei, noe vi også får positiv respons på. 

Nullvisjonen Agder viderefører arbeidet for innpass i klassene på grunnskolen, på foreldremøter 

i barnehager og skoler i regionen. I 2020 håper at vi også kan komme inn på personalmøter i 

skoler og barnehager og de kommunale enheter og sektorer.  

På nasjonalt nivå omkom det i 2019 (foreløpige tall) på landsbasis 110 medmennesker og av 
disse 8 i Agder. Vi er svært glade for at ingen barn under 16 år omkom i trafikken i 2019. Dette er 
første året vi opplever dette siden tellingene startet, og vi håper det vil fortsette slik. 

Av de 110 som omkom i trafikken var 80 menn. 42 omkom i møteulykker, 30 i utforkjøringer. 

Videre ser vi at 60 omkom i personbil, 14 var fotgjengere og 6 syklister. Ingen omkom på moped, 
mens 16 personer omkom på lett MC eller MC.  

Vi ser at det kan være «mørketall» i statistikkene som omfatter myke trafikanter dersom ikke 
motoriserte kjøretøy er involvert i ulykkene. I slike tilfeller blir ofte kun helsevesenet involvert 
og pasientene blir ikke registrert som trafikkskadde i ulykkesstatistikken, kun i helsevesenets 
interne systemer – som i dag ikke er en offisiell statistikk. Helsevesenet har sammen med flere 
startet et arbeid for å bedre dette og Agder fylkeskommune står langt fremme i dette arbeidet.  

Myke trafikanter, som i den offisielle Norske statistikken står for 25 prosent av de drepte og 
hardt skadde, ville dersom vi brukte svenskenes systemer økt sin andel til 76 prosent. Altså fra én 
fjerdedel til tre fjerdedeler! 
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Statistikk 

Ulykkesstatistikk 
2017 hadde de laveste tall for omkomne i veitrafikken siden tellingene startet like etter andre 

verdenskrig, i 2018 hadde vi en nasjonal økning med 2 omkomne. De foreløpige nasjonale 

tallene som foreligger pr idag viser at 2019 dessverre også endte opp med en svak økning i tallet 

på trafikkdrepte. Likevel har vi de senere år hatt det vi kan kalle rekordlave antall trafikkdrepte, 

selv om hver eneste omkomne og skadde er en for mye. 

Dessverre har vi også i år hatt dødsulykker i vår region, og det er totalt 8 omkomne på veien i 

Agder, hvorav 7 i Vest Agder.  

  

Tallet på drepte ungdommer gikk opp til 19, mot 17 året før – kun 2 av de 19 var jenter! 

  

 

I Vest Agder hadde vi 7 

trafikkdrepte I 2019 mot 4 året 

før, mens man i Aust Agder 

hadde en reduksjon fra 6 til 1 

omkommet, som er samme 

antallet som i 2017. 

Vest Agder 

Aust Agder 
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Marnardal kommune hadde I 2019 0 registrerte trafikkulykker. 

I siste 10 årsperiode har kommunen registrert 20 ulykker. 1 drept, 2 alvorlig skadet, 20 lettere 

skadet. 

13 ulykker er I bil, 6 MC, 1 sykkel 

Audnedal kommune har I 2019 1 registrert trafikkulykke. Utforkjøring I bil, med 1 lettere skadet. 

I siste 10 årsperiode 28 trafikkulykker, 1 drept, 5 alvorlig skadet, 28 lettere skadet. 

22 ulykker er I bil, 5 MC ulykker, 1 sykkel. 

Åseral kommune har I 2019 ingen registrerte trafikkulykker med personskade. I siste 10 

årsperiode har det vært 12 trafikkulykker, med 2 personer alvorlig skadet, 20 lettere skaded 

Av disse er samtlige ulykker I bil. 

Mandal kommune hadde I 2019 4 registrerte trafikkulykker, med 4 personer lettere skadet. 

Av disse var 2 bilulykker, 1 sykkel, og 1 fotgjenger 

Nullvisjonen Agder vil kartlegge de siste 10 årenes ulykkesstatistikk for kommunen snarlig. Her 

snakker vi om opp mot 200 trafikkulykker 

Lindesnes kommune hadde I 2019 2 registrerte trafikkulykker, med 2 personer lettere skadet. 

Av disse var 1 bilulykke, og 1 fotgjengerulykke 

Også for Lindesnes kommune er tallet de siste 10 årene betydelig høyere enn 

innlandskommunene. Nullvisjonen Agder vil også kartlegge disse tallene for senere bruk. 

Nullvisjonen Agder i møte med innbyggerne 
Antall Nullvisjonskurs: 47 

Antall deltakere kurs: 2500 

Antall andre former for arrangementer/tiltak: 36 

Antall deltakere arrangementer: 3400 
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Markedsføring 
Synlighet og det å være kjent i trafikkbildet og i trafikantenes bevissthet er et viktig ledd i vårt 

holdningsskapende arbeid 

Vi har gjennom året hatt god kontakt med media – i tillegg har Nullvisjonen Agder samlet også 

valgt å dele ut forskjellige effekter som refleks artikler, is skraper og «head overs» i forbindelse 

med våre arrangementer og den nasjonale refleksdagen m.v. På den måten får vi spredd logoen 

vår, samtidig som besøk fra Nullvisjonen verdsettes på en god måte. 

Den synligheten og markeringen som også ligger i tydelig «uniformerte biler» er viktig for oss.     

I tillegg brukes også Facebook aktivt og vi har i 2019 et sett «filmsnutter» til bruk i sosiale media. 

Ungdomsprosjektet 
Også i 2019 arrangerte vi Ungdomsprosjektet. Fordi vi erfarer at deltakere ofte flytter mellom 

skoleårene, endret vi i 2019 opplegget til å fullføres innen samme skoleår. 

For bare 10 år siden hadde vi i Norge 60-70 

trafikkdrepte ungdommer årlig, i 2018 er tallet 

kommet ned i 17, hele 16 av disse er gutter!   

Gjennom 4 samlinger – hvorav den ene omfatter 

18pluss kurset – får deltakerne mellom 18-24 år et 

innblikk i trafikksikkerhet og betydningen av egen 

atferd i trafikken. (www.18pluss.no)  

I en samling har vi med oss sannhetsvitner som hver på sin måte har opplevd trafikkulykkens 

tragedie.   Til denne samlingen oppfordret vi også deltakeren til å ta med seg foreldre eller 

andre i familien, og vi opplever at dette blir svært godt mottatt fra foreldregenerasjonen. 

Premien - turen til Rudskogen var også i 2019 en stor opplevelse, og deltakerne rapporterer om 

mye og god læring gjennom Ungdomsprosjektet – og selvsagt Rudskogen. Enkelte deltakere 

velger sikkerhetsreparasjon av egen bil i stedet for Rudskogen og får med det en tryggere bil. 

Mere info finnes på våre Facebook sider. 

 

 

 

 

 

http://www.18pluss.no/
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Nyttårsaksjonen 

 

Nyttårsaksjonens årlige fokus på drepte og hardt skadde i trafikken får godt oppslag i media og 

vil i noen grad ha en betydning i forebyggende sammenheng – men ikke minst setter det fokus 

på, og minner de vi mister gjennom året – og de som skades i trafikken. Det er et stort og tungt 

fagmiljø som hvert år står bak denne aksjonen.  

Trafikksikkerhets dager på ungdoms- og videregående skoler 

  

I løpet av sommerhalvåret samhandler de tre Nullvisjons regionene tett om å bidra til å 

arrangere Trafikksikkerhetsdager på alle fylkets videregående skoler samt flere ungdomsskoler.      

Gjennom denne dagen på den enkelte skole er det samlet sett flere tusen som får informasjon 

og tankevekkere knyttet til trafikksikkerhet – og i mange tilfeller kombinert med informasjon om 

rusmidler og russebilers sikkerhet.  

TS dagene har variert innhold mellom skolene – noen går for fullskala opplevelser og bruker hele 

dagen, andre begrenser seg til foredrag og halve dager. Uansett får elevene en tankevekker som 

i stor grad også bidrar til å gjøre dem mere bevisst i deres trafikale atferd. 

Samtlige ungdomsskoler i Lindesnesområdet har Trafikksikkerhetsdager, såkalte fagdager vi 

kaller for trafikksikkerhet og rus. Dette er et svært godt samarbeid mellom Nullvisjonen Agder 

og kommunene, med psykisk helse, NAV og andre. Opplegget kan variere litt i innhold, men har 

like rammer. De største skolene har heldags opplegg for 10. trinn, mens 8. og 9. trinn har en halv 
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dag på en annen ukedag. Hos de mindre skolene deltar alle trinnene sammen. Vi har inne 

eksterne personer både ved trafikksikkerhet og rus. Og politiet må berømmes for å sette av 

ressurser til dette forebyggende arbeidet ved hver fagdag. 

Besøk på skoler og i barnehager 

Gjennom året besøker Nullvisjonen Agder mange 

skoler og barnehager i regionen med tilpasset opplegg. Det kommer mye positive 

tilbakemeldinger når Nullvisjonen Agder deltar i foreldremøter. Sammen med politiet har 

Nullvisjonen Agder også i 2019 videreført prosjektet sikring av barn i bil. Da står vi utenfor 

barnehager ved dagens slutt og informerer og veileder om sikring av barn i bil 

I småskolen bistår Nullvisjonen Agder i utlevering av refleksvester til alle 1. klassinger, mens vi 

for de eldre barna har ulike trafikktema for klassene eller trinn på skolene. Også for skolene er 

det meget aktuelt å ha Nullvisjonen Agder som et innslag på foreldremøter med ulike aktuelle 

tema. Det siste året er vi også invitert av FAU på skoler der man har bekymringer knyttet til 

trafikksituasjonen rundt skolen. Ofte skyldes dette at foreldre kjører barna til skolen for å 

«trygge dem», mens man oppnår det motsatte fordi det blir unødvendig mange biler ved skolen. 

I slike tilfeller løftes både «Hjertesone» og «Trafikksikker skole» frem som muligheter.  

 

Helsestasjoner 
Samarbeidet med helsestasjonene må også nevnes i 2019. Det er årlig stort fokus på å 

samarbeide med helsestasjonene. Enkelte har Nullvisjonen vært hos to ganger årlig. I 2019 var 

det også samling for alle lederne i regionen, samt en samling med alle ledende helsesykepleiere 

i fylket.  

Arrangementer gjennom året 
Nullvisjonen Agder med sine tre regioner samarbeider godt om arrangementer på tvers av 

regionsgrenser. Det både i forhold til små eller store arrangementer. 

I løpet av 2019 vil jeg fremheve disse i Lindesnesområdet: 

Reflekskvelder på skoler.  

I samarbeid med FAU, politi, NAF har vi lagt opp til kvelder med fokus på refleks, samt 

trafikksikkerhet generelt. Demonstrasjon ute i mørket med NAF, grupper inne med politi og 
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andre aktiviteter som refleksjakt, film, natursti med quiz osv. I år hadde vi også 

«refleksspøkelset» med på laget, noe som gjorde at kveldene ble minneverdige. Dette er også 

en kveld med fokus på foreldre, og vi har som en regel at alle barn skal være i følge med en 

voksen. Derfor gjør vi også en innsats med tanke på den sosiale biten med eksempelvis 

bevertning. 

 

 

 

 

Sykkelkvelder 

I samarbeid med politi og FAU arrangerer vi også sykkelkvelder. Dette er 

utendørsarrangementer om våren. Fokus på hjelmbruk med hjelmdemonstrasjon, 

ferdighetsøvelser, påbudt utstyr på sykkel, sykkelsjekk og trafikksikkerhet generelt. Svært likt 

konsept som reflekskvelder, med foreldre som møter opp. 

Trafikkvelder 

Sammen med NAF og kjøreskoler arrangerer vi kvelder med fokus på trafikksikkerhet. Ofte er 

disse tilpasset den litt eldre delen av trafikanter, og er et etterlengtet tilbud spesielt i de indre 

deler av regionen. Kjøreskolene deltar med sin kompetanse om trafikkregler, kjøring og annet, 

mens Nullvisjonen Agder ivaretar fokuset på trafikksikkerhet. 

 

Foruten lokale arrangement, folkemøter og stands arrangeres det altså en rekke 

trafikksikkerhetsdager/fagdager på skoler.  Nullvisjonen er inne i barnehager og kjøpesentre, 

helsestasjoner og i politiske fora, rektormøter og personalmøter på skoler og annet. Vårt tilbud 

spenner altså over hele befolkningen, tilpasset de enkelte arrangement. 

Gjennom 2019 har vi i de mange ulike settinger møtt nesten 6000 personer – noe som er et høyst 

respektabelt antall. Flesteparten treffer vi på trafikkdager på skolene og på ulike arrangementer, 

men også grupper på helsestasjoner i barnehager og de ulike klassetrinn bidrar til det høye 

tallet.  
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Samhandling med andre 
Gjennom året samhandler vi med et bred sammensatt spekter av enkeltpersoner og etater, 

enheter og bedrifter. Våre oppdragsgivere i Vest Agder fylkeskommune som fra 2020 er Agder 

Fylkeskommune, og Nullvisjonskommunene er selvsagt sentrale, sammen med Politiet, Statens 

Vegvesen, Trygg Trafikk, brann- og ambulansetjenesten, NAF, FAU, næringslivet, skoler og ikke 

minst våre gode sannhetsvitner som bistår oss i ulike foredrag og situasjoner. 

Det brede og gode samarbeidet er svært godt og avgjørende for vårt arbeid, og for å nå 

Nullvisjonen. 

 

 

Kommune- og fylkessammenslåingen 
Også for Nullvisjonen Agder ble slutten av året preget av de store reformene i kommuner og 
fylkeskommuner. I vår region ble Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune slått sammen til 
Lindesnes kommune, og som en følge av dette blir Nullvisjonsleder plassert inn i Lindesnes 
kommune i begynnelsen av 2020. Arbeidsfeltet vil fortsatt følge de tidligere kommunegrensene.  
 
Fra årsskiftet ble som kjent også Fylkeskommunen en ny enhet, der vi tidligere forholdt oss til Vest 
Agder fylkeskommune med svært god dialog og nær kontakt, er det fra årsskiftet Agder 
fylkeskommune som gjelder. Ansvaret for trafikksikkerheten er geografisk plassert i Arendal, og 
samhandlingen med de nye medarbeiderne viser gode tegn på en flott videreføring av nåværende 
arbeidsformer og prioriteringer. Det tidligere Aust Agder har ikke hatt noe tilsvarende arbeid som 
Nullvisjonen Agder står for, og Fylkeskommunen ser derfor på ulike løsninger for å utnytte den 
samlede trafikksikkerhets ressursen som ligger i Nullvisjonen Agder, 18Pluss/Trafoen og Trygg 
Trafikk til beste for hele befolkningen.  

 

Satsingsområder i 2020 
Kommune- og fylkessammenslåingen preget tildels 2019 for de involverte, så også for 

Nullvisjonen Agder.  

Fokus på ungdomsulykker, ulykker med moped, MC og ATV videreføres– en type ulykker som 

lett får alvorlige konsekvenser og som sett i forhold til kjørte kilometer har en sterk 

overhyppighet også i vår region.  

Vi ønsker også å arbeide videre for mere innpass i kommunale enheter, bedrifter samt foreldre- 

og personalmøter i barnehager og skoler med informasjon og treffpunkter der atferd, 
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rollemodeller og sikkerhetstenkning er i fokus. Det er også viktig for oss å møte elevene i 

skolene med vår informasjon. Vi ser det som viktig å utvide samhandlingen med kommunal SLT 

koordinator, folkehelsekoordinator og Frivilligsentralene der det er naturlig utfra deres 

aktiviteter.  

Sikre skoleveier og bevisstgjøre foresatte som sammen med barna bidrar til å trygge hverandre 

er også i fokus – opprettholde samarbeidet med politiet om sikring av barn i bil prosjektet 

Vi takker alle som gjennom 2019 på ulike måter har bidratt i Nullvisjonens 

arbeid for deres positivitet, kreativitet og store engasjement. 

 

 

Bjørn Ivar Birkeland – Februar 2020 

Nullvisjonen Agder – Lindesnesområdet 

E-post bjorn.ivar.birkeland@lindesnes.kommune.no 

 

 

 


