Årsrapport 2018
Nullvisjonen i Lindesnesregionen

- Et interkommunalt samarbeid innen trafikksikkerhet!
Leder Bjørn Ivar Birkeland

Innledning
Nullvisjonsarbeidet i Vest – Agder er basert på interkommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og finansieres av Vest –
Agder fylkeskommune sammen med Statens Vegvesen. Dermed har det lokale Nullvisjonsarbeidet god faglig
kompetanse å støtte seg på.
Siden oppstart som prosjekt i 2005 har det vært god kontinuitet i arbeidet. I motsetning til de to andre
regionene er ikke Nullvisjonen i Lindesnesregionen en fulltidsstilling, men med 80 % stilling har likevel leder i
stor grad mulighet til å nå godt ut til befolkningen.
Året 2018 kan man si har vært på det jevne med tanke på etterspørsel og aktivitet. Det er imidlertid et stort
potensial for å nå ut til flere, og spesielt i de to største kommunene i regionen er det mye å gå på. Her må det
gjøres en jobb for å komme inn i sterkere grad.
Det viktigste for Nullvisjonen sitt arbeid er holdningsskapende arbeid gjennom informasjon. Nullvisjonens
arbeid skulle fortsette i tråd med vedtak fra 2008 om å fokusere både på ungdom og voksne. Dette synes også
å få bra aksept blant kommunenes innbyggere. Arbeidet med fokus på skadested/førstehjelp som en viktig del
av Nullvisjonen er også dette året videreført, og nyter god støtte fra innbyggerne. Også i 2018 videreførte
Nullvisjonen intensjonen om å lytte til befolkningens ønsker om tiltak..

Organisering
I 2017 inngikk Vest – Agder Fylkeskommune en budsjett –og ytelsesavtale med alle fem kommunene i regionen
om driften av Nullvisjonen. Avtalen er en formalisering av arbeidet som har vært siden oppstart som prosjekt.
Samtlige kommuner har en kontaktperson, og som da er medlem i en ressursgruppe. På grunn av en nær
forestående kommunesammenslåing har oppretting av styringsgruppe vært litt «på vent». Fra 2020 blir
Audnedal slått sammen med Lyngdal, mens Marnardal, Lindesnes og Mandal blir en kommune. I 2018 ble det
avholdt et møte med VAF, rådmenn fra Audnedal og Marnardal for å avklare hvordan vi løser dette. For
Nullvisjonen har det liten praktisk betydning. Sannsynligvis flyttes kontorsted fra Audnedal til Marnardal i løpet
av 2019, mens arbeidsområdet fortsetter som tidligere, også etter 2020.
Ressursgruppa består av følgende:
Jon Lende

Audnedal kommune

Randi Byremo

Åseral kommune

Audun Nøkland

Marnardal kommune

Ingvild Aurdal

Lindesnes kommune

Guro Wendelbo

Mandal kommune

Lasse Moen Sørensen

Vest – Agder Fylkeskommune

Odd Anders Magnussen

Statens Vegvesen

Ole Rath

Trygg Trafikk

Odd Arvid Johannessen

Politiet/lensmann i Audnedal og Marnardal

Bjørn Ivar Birkeland

Leder Nullvisjonen i Lindesnesregionen

Tall og statistikk
2017 hadde de laveste tall for omkomne i veitrafikken siden tellingene startet like etter andre verdenskrig. De
foreløpige nasjonale tallene som foreligger pr i dag viser at 2018 endte opp med 2 flere trafikkdrepte enn 2017,

altså har vi i to påfølgende 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 10 omkomne på veien i Agder, hvorav 4
i Vest Agder. Fordi tallene ikke er endelige før i 2. kvartal kan vi ikke offentliggjøre tall på kommunalt nivå, men
vi vet at det er både dødsulykker og ulykker med hardt skadde i vår egen region.

I Vest Agder har vi 4 trafikkdrepte
I 2018 mot 3 året før, mens man I
Aust Agder har en økning fra 1 til
6 drepte. Ved årsskiftet foreligger
ingen endelige rapporter som kan
gi oss gode faglige svar på den
sterke økningen I Aust, mens vi I
Vest fremdeles har færre drepte
enn snittet de siste 10 årene.

2018 – «Et år på det jevne»

I løpet av 2018 har det blitt utført flere tiltak. Noen tiltak er relativt små, mens andre tiltak krever mer av både
tid og ressurser.
Gjennom 2018 har Nullvisjonen i Lindesnesregionen holdt mer enn 30 av det vi kaller rene Nullvisjonskurs for
ulike grupper, i tillegg til andre type møte med publikum, som også regnes som foredrag. Dette har resultert i
at Nullvisjonen har vært i direkte kontakt med over 5 000 mennesker med vår informasjon– noe som er et
respektabelt antall. Flesteparten treffer vi på trafikkdager på skolene og på ulike arrangementer, men også
grupper på helsestasjoner i barnehager, foreldremøter med mer.

Møter og samlinger
Gjennom året har det vært en naturlig mengde møteaktivitet. Det er både i forbindelse med planlegging av
tiltak, og med andre innen trafikksikkerhetsmiljøet, eksempelvis ledere i de to andre Nullvisjonsregionene. Vi
har nå et meget godt samarbeid, og hjelper hverandre i forbindelse med flere tiltak. I tillegg har også
Nullvisjonen deltatt på konferanser, eksempelvis nyttårsaksjonen.

Trafikksikkerhetsdager
Nullvisjonsprosjektet har også i 2018 vært svært delaktig i forhold til trafikksikkerhetsdager, både med
planlegging/forberedelser/tilrettelegging, og selve utførelsen. Det er fokusert på både trafikksikkerhet og
skadested/førstehjelp, bråstoppen, visning av film og foredrag i fellessamling. Samarbeid med lensmann
Johannesen, NAF, alle tre nødetater, Statens Vegvesen og andre. Må nevne samarbeidet med
ulykkesgransker Trond Boye Hansen her, som kommer fra Ullevål universitetssykehus for å formidle sin
kunnskap. Dette arbeidet er nå så godt innarbeidet, og har blitt fast opplegg i skolene. De siste årene har
samtlige ungdomsskoler, i tillegg til Byremo vgs og Mandal vgs (halv dag) utført slike dager. På
ungdomsskolene er det fagdag med tema rus og trafikksikkerhet, med besøk fra fagperson utenfra mht
rusforebygging.. Dette var et formidabelt arbeid, med kommunene, psykisk helse og NAV som
samarbeidspartnere, i tillegg til skolene. Nullvisjonen kjørte opplegget med felles info om trafikksikkerhet og
stasjoner med førstehjelp, fartsøkning – bremsetest, bråstopp og promilleløype med mer. For å kunne få
dette til var det svært viktig for oss at flere kunne hjelpe med gjennomføring. Lensmann stilte også opp og
hadde en egen «samtalestasjon» med elevene. Ikke minst må man nevne samarbeidet med de to andre
Nullvisjonsregionene som stilte opp for å hjelpe ved flere anledninger.
Nå er også Mandal og Lindesnes kommune med på fagdag. Dette er veldig bra, og utføring av dagene ble
svært vellykket. En ny utfordring er imidlertid elevtallet som er mye høyere i disse kommunene. Oppskriften
har blitt å dele opp i flere dager, slik at man hadde TS dager trinnvis. Mer arbeid, men mer effektiv utførelse
som resultat.

.

På Byremo vgs var det nærmest tilsvarende opplegg, med unntak av rus som eget temafelt.
Russetreff: Normalt møter vi representanter fra russen i fylket sammen med lærere. Dette ble satt på vent i
2018.

Nullvisjonskurs
I løpet av året har det blitt holdt både Nullvisjonskurs og skadested/førstehjelpskurs. Det ble i løpet av året
starten på kurs for ansatte i Lindesnes kommune.
Det ble avholdt flere kurs for både kommunalt ansatte, foreldre, og ved voksenopplæringen i regionen som
er henholdsvis i Mandal og på Byremo.

Helsestasjoner er også en viktig arena for oss. I løpet av 2018 ble det holdt kurs for gravide og
småbarnsforeldre ved 4 av 5 helsestasjoner i regionen. I tillegg ble det også avholdt kurs for alle regionens
helsesøstre.

Besøk i barnehager og på skoler
I enkelte barnehager er Nullvisjonen inne årlig. Det er spesielt knyttet til refleksinfo om høsten, og
sykkel/hjelm om våren. Nullvisjonen er også delaktig i forhold til å holde kurs ved trafikk valgfag og i
andre klassesituasjoner. Nullvisjonen er også tilstede med opplegg ved flere skoler i forbindelse med
sykkeldager.

Sykkelprosjekt
Sammen med folkehelsekoordinatorene i alle tre kommunene startet vi opp et sykkelprosjekt for 6. og 7.
klasse ved alle skolene i de tre kommunene i 2010. Prosjektet gikk over en sju ukers periode. Prosjektet er et
konsept som fokuserer sterkt på kombinasjonen Folkehelse og trafikksikkerhet. Trening og mosjon ved
bevegelse (sykling), og trafikksikkerhet ved å ferdes ute i trafikken. Elevene skulle telle sykkelminutter
(individuelt), legge disse sammen for alle i klassen, og finne gjennomsnittet. Beste klasse med flest
sykkelminutter i snitt pr elev vinner, og fikk gavekort på G - sport a kr 400,- pr elev. Prosjektperioden er nå
fire uker. Det er stor vilje blant de fleste skoler og foreldreutvalg. Mye god tilbakemelding på dette
prosjektet. Nullvisjonen har hatt hovedansvaret for dette prosjektet, og stått for det meste av
gjennomføring, da med folkehelsekoordinatorene som supplører i den gjeldende kommune. Det gjelder både
informasjon, premier, avtaler osv. Som foregående år er det ikke deltakelse fra Mandal og Lindesnes. Vi
håper det kan endre seg. Ved Furulunden skole er Nullvisjonen delaktig i et alternativt opplegg som ivaretar
dette konseptet.
Erfaringsmessig har det vist seg at engasjement fra lærerne er svært viktig for å lykkes med sykkelprosjektet.
Dette arbeidet er nå så godt innarbeidet, og skolene forventer at påmeldingen kommer hver vår. Fra å ha vært
et mer langvarig prosjekt, viser erfaringer at 4 uker er mer enn nok.

En filmserie med «5 på gata» er laget
Noen av John Erik Lolands mange figurer uttaler seg om trafikksikkerhet med mer eller mindre hell i denne
serien. Men – en del gode poeng fås fram på en humoristisk måte.
Filmene ligger på vår nettside og på YouTube. De har også vært lagt ut direkte på vår Facebookside, og de er
sett svært mye der.

»5 på gata» fikk mye oppmerksomhet på vår facebookside.

Sikring av barn i bil
I løpet av året var Nullvisjonen aktiv i forhold til å øke bevisstheten ved å sikre barna sine på en god måte. Vi
stiller oss opp utenfor barnehagene om ettermiddagen, og informerer foreldre om viktigheten av god sikring.
Det er kun fokus på informasjon, og har ikke til hensikt å være en kontroll. Dette prosjektet ser ut til å få
gode tilbakemeldinger fra både foreldre og ansatte ved barnehagene. Vi blir ofte kontaktet om å komme
tilbake.

Sammen med NAF Mandal arrangerte vi en sikring i bil – kveld i Mandal. Vi fikk inn blant andre Kim
Ankersten som hadde jobbet med sikring av barn i bil prosjektet i regi av Ullevål universitetssykehus.
Resultatet av den granskingen var nedslående – hvor det kom frem at mer enn halvparten av barn sikres feil i
bil. Vi fikk mye god medieomtale i forkant, og det er spesielt at Lindesnes lager to artikler før et slikt
arrangement. Det ble imidlertid gjort. Dessverre må denne kvelden sies å være en nedtur. Svært deltakere
møtte, og vi innser at de beste arenaene er å møte foreldre direkte.

Refleks
Reflekskvelder
Det har de siste årene vært en svært god trend i deltakelse ved disse reflekskveldene, spesielt er økningen av
voksne/foreldres deltakelse positiv. For å kunne lykkes best mulig med dette tiltaket er man avhengig av
støttespillere som FAU, NAF og lensmann. Også i 2018 var deltakelsen god. Nullvisjonen har vært i samtale
med NAF Mandal om å finne løsning på hvordan man kan utføre dette ved de bynære skolene – skoler som
ofte har et stort elevtall og lite egnet område til demonstrasjon, noe som vanskeliggjør oppgaven

Refleksdagen: I 2018 markerte Nullvisjonen refleksdagen i alle fem kommunene. Informasjon om refleks, og
utdeling av flere hundre refleks i løpet av dagen på stands, besøk i barnehage og møte innbyggere i sentrum.

Media
Det er viktig for Nullvisjonen å kunne komme ut til befolkningen via media og/eller sosiale media. Å komme
ut via Lindesnes avis og Fædrelandsvennen er utfordrende. Da må man ha et større tiltak som fanger
journalistens interesse. Helst nyskapende også. Flere av de store tiltakene er årlige begivenheter, og allerede

omtalt i media. Dermed er det vanskelig å få ny omtale om dette. Lokale media brukes fortsatt, men her er
det et stort potensiale for 2019. Eksempelvis benyttes Åsdølen, Marnarposten, Bruskelandsavisa og
kommunenes hjemmeside/facebookside. I tillegg oppdateres Nullvisjonens hjemmeside jevnlig, og facebook
benyttes også.

Fysiske tiltak
I løpet av 2018 har Nullvisjonen i mindre grad deltatt aktivt i forbindelse med fysiske tiltak. Dette begrunnes
med at fysiske tiltak er ikke vår arbeidsoppgave. Men vi fungerer som en videreformidler for innbyggerne, og
lytter til dem. Det har i løpet av året vært noen slike henvendelser, hvor en ble mer tidkrevende enn
forventet. Det var skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei flere steder.

Sykkel – og sykkeldager
Nullvisjonen deltar som tidligere på sykkeldager dersom det er av interesse fra skolene. Vi kan også trekke
frem samarbeidet med Furulunden skole slik som foregående år. Her hadde vi en egen sykkelkonkurranse
med premieringer, og sykkelfinaler. Et eget mesterskap for elever, som gikk både på sikkerhet, ferdighet og
trafikkregler. Furulunden deltok ikke i vårt sykkelprosjekt .

Arrangementer
I løpet av 2018 var det ikke mange store arrangementer, men sykkelkveld på Laudal bør nevnes. Sammen med
FAU fikk vi en stor event med nær hundre mennesker samlet på en skole med ca 60 elever. NAF og politiet
deltok også. Vi hadde fokus på hjelm med hjelmdemonstrasjon, sykkelløype, sykkelkontroll med mer. FAU
hadde fått god støtte fra lokalt næringsliv til å kunne lodde ut fine premier.

Fornyelse av brosjyrer
Vi har i første halvår revidert og fornyet alle våre informasjons
brosjyrer slik at disse er tidsriktige og oppdaterte.
Brosjyrene deles ut ved arrangementer, men er også tilgjengelige i
alle kommunale servicetorg samt i Fylkeskommunens lokaler.

Markedsføring i regionen, og ut til andre regioner og fylker
Synlighet og det å være kjent i trafikkbildet og i trafikantenes bevissthet er et viktig ledd i vårt
holdningsskapende arbeid. Det er etterhvert en god gjenkjennelse av Nullvisjonen i regionen.
Vi har gjennom året hatt noe 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.
Den synligheten og markeringen som også ligger i tydelig «uniformerte biler» er viktig for oss. I tillegg brukes
også Facebook aktivt og vi gjorde i 2018 et forsøk med kino reklame på alle fylkets kinoer, og vi har produsert
et sett «filmsnutter» til bruk i sosiale media.

Våren 2018 var Nullvisjonen Agder invitert til Sømna i Nordland for å informere om sitt arbeid. Der
hadde vi flere foredrag for nødetater, lokalpolitikere, fylkespolitikere, vgs elever og andre. Til og med
biskopen var tilstede. En av dagene var svært lik slik våre Trafikksikkerhetsdager arrangeres.
Tilbakemeldinger fra Sømna i ettertid har vært svært positive, og det satses mer på trafikksikkerhet der
enn tidligere.

Lag og organisasjoner
Nullvisjonen hadde noe samarbeid med lag og organisasjoner i løpet av året. På Byremo var det et flott
samarbeid med Byremo menighet om et rebusløp hvor Nullvisjonen hadde en egen post. Også
ambulanse var med på dette gjennom Nullvisjonen.

Kinoreklame
Mot slutten av 2017, og inn i 2018 samarbeidet de tre Nullvisjonsregionene om en større kinoreklame.
To av Lolandfilmene våre ble vist på alle kinoer i fylket i en periode på to måneder. Bygdekinoene
opererer noe annerledes, så her går filmene i seks måneder og vises også i Aust – Agder og Telemark

Nye tegnefilmer
Carl har blitt vår gode venn på facebook. Vi fortsetter å bruke Carl ved både presentasjoner og på
facebook. Vi bruker både Carl bilder og Carl tegnefilmer.

samarbeid
Nullvisjonsregionene har et meget godt samarbeid, og vi avlaster hverandre på en svært god måte ved ulike
tiltak. Dette gir også resultater i utførelse av tiltakene. Samtidig får man en sterk og god meningsutveksling for
å bli enda bedre og i enda større grad målrettet.
Andre viktige samarbeidspartnere må også nevnes: Politi/lensmann/UP, NAF, Kommunene, Statens
Vegvesen, Vest – Agder Fylkeskommune, Trygg Trafikk, Ambulansetjenesten, Brannvesen, 18pluss/TRAFO.

Ungdomsprosjektet
Ungdomsprosjektet har vist seg å være et stort løft for prosjektet, med mange gode tilbakemeldinger fra både
deltakere og innbyggere ellers i kommunene. Fire obligatoriske samlinger ble gjennomført, inkludert 18pluss.
To samlinger ble satt opp i etterkant for å samle opp de som ikke hadde anledning ved selve hovedsamlingene.
Her gikk det på både trafikksikkerhet, skadestedsbehandling, Nullvisjonskurs med fokus på fart, bilbelte, rus,
konsekvens osv. I 2018 opplevde man for andre år på rad et stort frafall. Etter å ha 12 påmeldte var det til slutt
kun 5 som møtte opp og fullførte. Hva som er årsaken til dette er usikkert. I år hadde vi med personer som kan
fungere som en ressurs til rekruttering av nye ungdommer for neste år. Fra Lindesnesregionen var det med tre
personer fra politietaten. For 2019 endrer vi opplegget noe. Dette for å se om frafallet av deltakere kan
reduseres. Derfor starter ungdomsprosjektet 2019 like over nyttår, og avsluttes i juni. Da er man sikre på å
unngå at deltakere forsvinner pga utdanning, militæret osv. etter sommerferien.
Evaluering ses på som viktig, ikke minst i forhold til premier og læringsprosessen. Det sees på som svært viktig
at ungdommene har læringsutbytte av dette, og det foreslås at disse ungdommene også får spørsmål om en
slik evaluering om noen år – erfaring og modenhet.
Det vil være naturlig å fortsette dette arbeidet også neste år.

Satsingsområder 2019
De faste tiltakene i Nullvisjonen blir viktig å opprettholde. Det er et stort potensiale i å komme mer ut til
innbyggerne, blant annet ved å kunne følge opp TS planen i Marnardal, Audnedal og Åseral som har vedtatt
at Nullvisjonen skal holde kurs i trafikksikkerhet for kommunalt ansatte og ved foreldremøter. Det må også
være et mål å gjøre Nullvisjonen enda mer kjent i Mandal og Lindesnes, da gjennom kurs for kommunalt
ansatte og ved foreldremøter her også. I tillegg må man forsøke å komme mer på banen i forhold til media
(avis) i regionen.

Oppsummering
I løpet av 2018 har Nullvisjonen forsøkt etter beste evne å formidle informasjon om trafikksikkerhet ut til
regionens innbyggere. Det er ofte stort engasjement, og Nullvisjonens arbeid blir sett på som en naturlig del i
regionen. Mengdefordelingen av både tiltak og tidsbruk i den enkelte kommune kan nok variere fra år til år,
men på sikt vil sannsynligvis dette jevnes ut. Det forsøkes etter beste evne å sidestille kommunene med
tanke på tid og tiltak, men det prioriteres selvsagt der man er etterspurt. Dette vil nok også jevnes ut dersom
man ser på det over flere år.
Ut fra tilbakemeldinger fra innbyggere høster kommunene og Vest – Agder Fylkeskommune mye positiv omtale
for at trafikksikkerhet vektlegges i så stor grad.

Enkelte av tiltakene i 2018 er tid – og ressurskrevende. TS dager kan nevnes. Ved en TS dag er det gjerne
flere planleggingstimer, forberedelse av bruk av utstyr. Flere av tiltakene hadde vært umulige å gjennomføre
uten hjelp utenfra. Det viser seg også nå at trafikksikkerhet er noe som engasjerer, og frivillige stiller opp for
å hjelpe ved flere anledninger. Nullvisjonen er nå svært godt kjent, og fokuset på trafikksikkerhet engasjerer.
Man er nå i stor grad ettertraktet som en ressurs, og har en integrert rolle i lokalsamfunnet.

Vi ser fram til et nytt begivenhetsrikt år, og takker alle bidragsytere som bidrar til at
Nullvisjonen får utført tiltak.

Bjørn Ivar Birkeland
Leder Nullvisjonen i Lindesnesregionen

