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1 Årsrapport 

 

Info fra leder for Nullvisjonen Agder – Lindesnesregionen 

Bjørn Ivar Birkeland er regionleder for Nullvisjonen Agder i 

Lindesnesregionen  

Nullvisjonen Agder finansieres av Agder fylkeskommune, Og regionleder er ansatt i 

vertskommunen Lindesnes. Nye avtaler mellom fylket og hovedsamarbeidskommunene er 

forhandlet i 2020 med informasjon til alle deltakerkommuner. 

Gjennom et godt samarbeid mellom regionene i Nullvisjonen Agder, med deltaker-kommunene, 

18pluss/Trafoen, Trygg Trafikk og andre, er det flere som deler kompetanse og erfaringer i 

arbeidet for å nærme oss visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. 

2020 ble det store annerledesåret på grunn av Korona viruset også for Nullvisjonen Agder. Vår- 

og forsommer var helt fullspekket med oppdrag. Men fra midten av mars ble alt kansellert fra 

skoler, barnehager og bedrifter av smittevernhensyn. 

Vi måtte tenke nytt for å få ut budskapet vårt, og Nullvisjonen Agder gikk «på lufta» med 

podcast hvor vi har produsert mange episoder med ulikt innhold innen trafikksikkerhet.  

https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/253-podcast-fra-nullvisjonen-agder.html  

I tillegg produserte vi en serie med filmsnutter, som gikk på feriebilen, med tips til bilferien for 

folk. Årsaken var forventet økning av bilferie i hjemlandet. 

Det er et viktig mål for Nullvisjonen Agder å være til stede i ulike klassetrinn på skolene i 

regionen gjennom skoleåret. For å oppnå dette må skoleeiere og skolene selv være bevisst på 

viktigheten av forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. I så måte er det 

gledelig at Agder fylkeskommune har besluttet å bli «Trafikksikker fylkeskommune» - vi antar at 

dette også vil påvirke kommunene og med det øke fokus på vårt virkeområde. Vi oppfatter 

signaler om at flere kommuner nå også jobber med tilnærming til «trafikksikker kommune» som 

vi regner med vil åpne flere dører også for det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. 
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2 Årsrapport 

- I Agder har vi i 2020 tre omkomne i trafikkulykker, mot åtte i 2019.  

Også nasjonalt har vi de laveste tall siden 1947  - med 95 drepte og 550* hardt skadde (*=Tall fra 
Trygg trafikk)                                                                          

Av de 95 som omkom i trafikken i 2020 var 78 menn og 17 kvinner, altså utgjør menn hele 82%. 

Videre ser vi at 54 omkom i personbil (79 i 2019), 13 var fotgjengere og 6 syklister. 20 personer 
omkom i MC ulykker. 5 tungbilsjåfører omkom og skremmende nok vet vi at bussjåfører i 
lavgulvsbusser er svært utsatte fordi det ikke stilles krav til kollisjonssikkerhet i anbudene. 

Hver og en omkommet er én for mye – tilbake står en tom plass ved frokostbordet, i idrettslaget 
eller på arbeidsplassen. Vi har ingen å miste – derfor er og det forebyggende arbeidet sammen 
med ditt og mitt bidrag gjennom adferd og holdninger så veldig viktig. 

 

Nullvisjonen Agders regionledere: f.v. Torstein Salvesen (Lister) Tom Erik 

Dønnestad (region Kristiansand) og Bjørn Ivar Birkeland (Lindesnesregionen) 
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2020 tall 
2020 hadde altså laveste antall for omkomne i veitrafikken siden tellingene startet like etter 

andre verdenskrig. Både i forhold til Europa og på verdensbasis er det godt å se at Norge står 

seg – at vi som nasjon holder vår posisjon som den nasjonen i verden med færrest trafikkdrepte 

målt både pr million innbyggere og pr million kjørte kilometer. Satsningen på god trafikk-

opplæring, gode holdninger og moderne biler bidrar i sterk grad til dette, sammen med et stadig 

bedre veinett med flere midtdelere på hovedveinettet. Det tidligere Vest Agder fylke lå på 

5.plass i Norge i forhold til alder på biler, med et snitt på 10,7 år (AA=8.plass, snitt 11,5år). 

Nordmenn kjører nest mest i Europa, og har den laveste andel som bruker kollektivtransport. 

Din og min adferd er nøkkelen til å fortsette en fortsatt positiv utvikling! 

I 2020 er ingen omkommet i Lindesnesregionen, mens 2 er omkommet i Lister og en i Arendal. 

To ungdommer i hhv. kollisjon og utforkjøring og en mann i 50 årene som ble påkjørt på E18.  
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Mediekontakt 
Trafikksikkerhet interesserer og fenger mange, fordi vi alle er trafikanter og dessverre har et 

forhold til trafikkulykker. - Media lager gjennom året flere gode saker. 

Nullvisjonen Agder har hatt flere gode oppslag i 2020 på ulike saker – fra refleksfokus på 

ungdomsskole, Nullvisjonen – en trygg visjon, til ønske om nedsatt hastighet i boligområde. 

 

Markedsføring 
Synlighet og det å være kjent i trafikkbildet og i trafikantenes bevissthet er et viktig ledd i vårt 

holdningsskapende arbeid 

Nullvisjonen Agder har 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. 

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 2020 startet podkast innspillinger i tillegg til at vi 

har laget filmer sammen med proffe aktører – noe som sterkt bidrar til økt fokus og synlighet i 

befolkningen. Det samme gjelder annonsekampanjer og filmproduksjon med tydelige budskap. 
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Ungdomsprosjektet 
Ungdomsprosjektet 2020 stod lenge i fare for å bli avlyst, 

men med gode smittevern rutiner klarte vi likevel å 

gjennomføre. Et stort antall deltakere fra hele regionen 

gjennomførte samlinger og fikk valget mellom 

sikkerhetsreparasjon eller tur til Rudskogen. 

Selv om antall ungdomsulykker heldigvis er kraftig redusert 

de siste 10 årene, mener vi likevel at Ungdomsprosjektet 

har stor betydning, noe som og underbygges av evalueringer fra deltakerne. 

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 én 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. 

Selve «rosinen i pølsa» - turen til Rudskogen hvor man får kjøre Porsche Cayman var også i 2020 

en stor opplevelse, og deltakerne rapporterer om mye- og god læring gjennom 

Ungdomsprosjektet – og selvsagt Rudskogens spesielle opplegg for oss. Enkelte deltakere velger 

sikkerhetsreparasjon av egen bil i stedet for Rudskogen og får med det en tryggere bil. I 2020 

valgte nær halvparten reparasjon 

Mere info finnes på våre Facebook- og nettsider. 

 

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 om 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.  

Trafikksikkerhetsdager på ungdoms- og videregående skoler 
I 2020 ble som nevnt et stort antall TS (trafikksikkerhets-) dager utsatt eller avlyst på vårparten – 

som følge av smittesituasjonen. I det nye skoleåret startet vi opp med TS arrangement på flere 

skoler, likevel ser vi en enorm reduksjon i antallet mennesker vi har truffet fysisk. Podkast, 

filmer og sosiale media sammen med andre mindre tiltak hjelper oss likevel med fortsatt god 

synlighet i 2020. 

Gjennom sommerhalvåret samhandler vanligvis Nullvisjons regionene tett om å bidra til å 

arrangere Trafikksikkerhetsdager på alle fylkets videregående skoler og regionens 

ungdomsskoler. Gjennom denne dagen på den enkelte skole er det samlet sett flere tusen som 

får informasjon rundt- og tankevekkere knyttet til 

trafikksikkerhet – i mange tilfeller kombinert med 

informasjon om rusmidler og russebilers sikkerhet fra 

fagpersoner på dette. 

Høsten 2020 inviterte Agder fylkeskommune til en ny 

ordning som de siste 2 årene har vært brukt i Aust-Agder – 

kalt «ambassadørprosjektet» hvor elever i vgs ansettes av 

fylkeskommunen som trafikksikkerhets ambassadører på 

egen skole og får ansvar for å arrangere et antall TS 

arrangement. På denne måten har det tross Korona vært mulig å gjennomføre noe TS rettet 

aktivitet på den enkelte skole gjennom TS ambassadørene 



 

   
 

8 Årsrapport 

Besøk på skoler og i barnehager 
Gjennom året besøker Nullvisjonen Agder mange 

skoler og barnehager i regionen. Det kommer mye 

positive tilbakemeldinger når Nullvisjonen Agder 

deltar i foreldremøter og senere også med 

informasjon ved barnehagenes leveringspunkter 

for å veilede foreldre om hvordan man kan trygge 

barna i leveringstidspunktet. 

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.   

Arrangementer gjennom året 
2020 ble et svært annerledes år – der planlagte arrangement ble utsatt eller for det meste 

avlyst, og i noen tilfeller kom vi heller opp med små «stunts» rettet mot hjelmbruk i påsken, 

refleksbruk på høsten, bilbeltebruk m.v. 

Gjennom 2020 har vi i de mange ulike settinger møtt nesten 3.500 personer – noe som er et 

høyst respektabelt antall sett i forhold til Korona epidemien og at vi har måtte ta store hensyn til 

smitteverns-tiltak og -påbud. Likevel har vi altså møtt nesten halvparten av fjorårets antall. 

Flesteparten treffer vi normalt på trafikkdager på skolene og på ulike arrangementer, men også 

grupper på helsestasjoner i barnehager og de ulike klassetrinn bidrar til det høye tallet – under 

vist grafisk gjennom året. 

 

Bilde fra samarbeid mellom nødetatene og Alti Mandal 
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Stands eller lignende arrangementer er ikke medregnet, da det vanskeliggjør seg å telle. 

Samhandling med andre 
Gjennom året samhandler vi med et bredt sammensatt spekter av enkeltpersoner, etater, 

enheter og bedrifter. Våre oppdragsgivere i Agder fylkeskommune og Nullvisjonskommunene er 

selvsagt sentrale, sammen med Trafoen og 18pluss; men også Politiet, Trygg Trafikk, brann- og 

ambulansetjenesten, motorsportmiljøet, næringslivet, skoler og ikke minst de flotte 

sannhetsvitnene som bistår oss i ulike foredrag og situasjoner. 
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Det brede samarbeidet i Agder er svært godt og helt avgjørende for å oppnå Nullvisjonen. 

 

Kommune- og fylkessammenslåingen 
2020 er på så mange måter «annerledesåret» - ikke bare var året preget av Korona viruset, men den 
lenge planlagte sammenslåingen av Agderfylkene til det nye Agder ble gjennomført. Med dette ble 
det fylkeskommunale ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet og flyttet fra Kristiansand til Arendal 
hvor ny organisasjon og medarbeidere skal bli kjent med det arbeidet som har pågått i tidligere Vest 
Agder. Likeledes skal kjennskap også gjennomføres i motsatt retning.  
Også på kommunalt plan er det året for sammenslåinger og endringer. I Lindesnesregionen er 
«arbeidsfeltet» uendret. Det vil si at både Åseral og «gamle Audnedal» fortsatt er en del av 
Lindesnesregionen i Nullvisjonens arbeid. Lindesnes kommune er nå vertskommune for Nullvisjonen 
i Lindesnesregionen. 
  

Satsningsområder i 2021 
Vi registrerer at flere kommuner jobber for «trafikksikker kommune» status, noe vi også ser som 

en fordel i arbeidet for et økt eierskap for trafikksikkerhet. Trafikksikker kommune er en 

«sertifiseringsordning» i regi av Trygg Trafikk, som Nullvisjonen Agder ikke direkte arbeider med. 

Likevel vil økt et fokus på TS arbeidet i kommunen ventelig gi økt etterspørsel etter våre 

tjenester 

Fokus på ungdomsulykker skal alltid stå høyt og sterkt i Nullvisjonen Agder. 

Fokuset på ulykker med MC og ATV videreføres sammen med mopeder, men vi vil også ha et økt 

fokus på bruk av sykkelhjelm og at flere innarbeider sin egen bedriftspolicy for trafikal atferd.  

Vi bygger videre på samarbeid med ulike interesseorganisasjoner og aktører i miljøet og håper å 

kunne bidra til en positiv utvikling.  

Vi ønsker også å arbeide videre for mer innpass i kommunale enheter, i bedrifter/arbeidsplasser 

samt foreldre- og personalmøter i barnehager og skoler med informasjon og treffpunkter der 

atferd, rollemodeller og sikkerhetstenkning er i fokus.  

Nedgang på 90% hardt skadde fra 

1970 til 2020 – selv om vi i 

1970 hadde:  

- 748.000 registrerte biler 

- 17.781.000 kilometer 

2020 hadde:  

- 2.800.000 registrerte biler 

- 64.192.000 kilometer 
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Det er viktig for oss å møte elevene i skolene med vår informasjon.   

Sikre skoleveier og bevisste foresatte som sammen med barna bidrar til å trygge hverandre er i 

fokus – og det er naturlig å arbeide for å innføre Hjertesoner rundt alle barneskolene i regionen. 

Hjertesoner er et flott tiltak som ble startet i Vanse på Lista for å sikre barna på skoleveien ved 

at foresatte og skole sammen definerer sikre steder hvor barna settes av på vei til skolen, hvis 

barnet ikke kan gå eller sykle hele skoleveien. www.hjertesone.no  

Takk til alle som gjennom 2020 har bidratt i Nullvisjonen Agders arbeid.  

 

Bjørn Ivar Birkeland – Februar 2021 

Nullvisjonen Agder – Lindesnesregionen 

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