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ÅRSRAPPORT FOR 2012 
Nullvisjonen i Lister 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
 
2012 bød på en del endringer for Nullvisjonen. 
 
Fra 1. august 2012 ble organiseringen av Nullvisjonen endret. Det som tidligere het 
Nullvisjonsprosjektet i Lister ble da til Nullvisjonen i Lister (NIL). Prosjektbetegnelsen ble borte og 
ordningen er tenkt gjort permanent. Dette avgjøres i forbindelse med rulleringen av 
handlingsprogrammet for fylkesveiene. 
 
Fra 2012 er også Flekkefjord kommet med i NIL, slik at alle 6 kommunene i Lister nå er deltakere. 
 
Tidligere prosjektleder Ivar Damman sluttet i stillingen høsten 2012 etter å ha vært ansatt siden 2003 i 
en 80% stilling. 1. oktober 2012 begynte nåværende leder i NIL, Torstein Salvesen, i en 100% stilling. 
 
Tidligere deltok kommunene med økonomiske bidrag til NIL sammen med prosjekteier Vest-Agder 
fylke. Dette er nå endret. Vest-Agder fylke har fra 1. august overtatt hele finansieringen, mens 
kommunenes bidrag nå er bistillingene på 10 og 20% som de kommunale kontaktpersonene har. 
 
NIL har behov for driftsmidler. De årlige overførte midlene har de foregående år ikke vært brukt helt 
opp, og overskudd har blitt plassert på fond. Driften vil ved fornuftig bruk være sikret de neste par 
årene ved å ta fra disse fondene. Hva som skjer etter dette får man ta opp senere. 
 
Årsrapporten er denne gangen basert på notater fra tidligere prosjektleder Ivar Damman og mer 
detaljerte oversikter fra nåværende leder mht oktober, november og desember. 

 
 
Ressursgruppe: 
 
Tidligere var det en styringsgruppe bestående av blant annet politikere. Dette er nå endret til å være 
en faglig ressursgruppe. Det ble våren 2012 avholdt to møter i den tidligere styringsgruppa. Høsten 
2013 ble det avholdt ett møte i den nye ressursgruppa. 
 
Det vil bli etablert en overordnet styringsgruppe. Gruppen vil bli koblet opp mot rådmannsgruppa og 
Listerrådet. Fylkeskommunen vil ta initiativ til dette. 
 
Ressursgruppa for Nullvisjonen i Lister, bestående av 12 medlemmer, ser pr. i dag ut som angitt. 
Kommunene deltar med sine kommunale representanter. I tillegg består gruppa av en representant for 
prosjekteier Vest-Agder fylke og andre viktige samarbeidspartnere. 
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Kommunal kontaktpersoner: 

Lyngdal Rohnny Vesterhus 

Farsund Torrey Skeibrok 

Farsund Hilde Synnes Drønen 

Flekkefjord Bengt Aslaksen 

Kvinesdal Randi Larsen 

Sirdal Frank Haughom 

Hægebostad Odd Arve Kvinnesland 

Andre ressurspersoner: 

Vest-Agder Fylke Egil Strømme 

Statens Vegvesen Arild Nærum 

Trygg Trafikk Ole Rath 

Politiet Benth Kastberg 

Nullvisjonen: 

Nullvisjonen i Lister Torstein Salvesen 

 
 
Aktiviteter/kurs: 
 
I perioden jan – sep 2012 var dette våre aktiviteter: 

 10 stands som eks. dyrskuer, sauesjå, bilmesse og arrangement i regi av Statens Vegvesen 

 10 kurs som for eksempel sikring av barn i bil, kurs i trafikkopplæring for ansatte i 
barnehagene 

 Besøk på 9 barneskoler/asylmottak med opplegg i refleks, sykkelhjelmbruk etc. 

 8 Nullvisjonsforedrag for elever i VGS/russ på forskjellige skoler i Vest-Agder 

 Kurs/foredrag for tilsatte/politikere i 3 kommuner 

 Deltakelse ved utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen i Farsund, vedtatt politisk 19/6-12. 
 
Det er i Farsund i ettertid innarbeidet rutiner slik at trafikksikkerhet er et obligatorisk tema i 
HMS-arbeidet med sjekklister i kommunens HMS-verktøy – kvalitetslosen. 

 
I perioden okt – des 2012 var dette våre aktiviteter: 

 Deltakelse på flere befaringer av skoleveier i Lyngdal, Hægebostad og Farsund. 

 Deltakelse på 18+ kurs og Mesta-kurs 

 Flere presseoppslag, leserinnlegg og jevnlige radiointervjuer i Lyngdal radio 

 Refleksdagen markert i alle 6 kommuner med utdeling, annonser og presse 

 Deltakelse på flere planleggingsmøter for aktiviteter som kommer i 2013 

 Informasjon i 2 kommunestyremøter 

 Oppfølging/koordinering av ny «Bråstopp i 70» - krasjtest for Statens Vegvesen 

 Ulike kurs har vært holdt for både barnehagebarn og ansatte, elever og lærere, russ, 
asylsøkere, flyktninger og kommende foreldre på svangerskapskurs. Dette har vært kurs 
innen trafikkatferd, refleks, hjelmbruk, sykkelregler, fart, rus, belte, telefon i bil, risikofaktorer 
med mer. Sannhetsvitner har også vært bruk. 
Til sammen 18 kurs har vært holdt i perioden for 486 deltakere. (+30 andre aktiviteter.) 

 Kommunal representant har vært aktiv ifb med en «Gå til skolen – aksjon» i Farsund der 
folkehelse og problemet med foreldrekjøring av elever til skoleporten har vært sett under ett. 

 Perioden oktober – desember har for nåværende leder vært preget av en bratt læringskurve – 
og stor aktivitet mht kurs i oppstarten har vært positivt mht dette. 
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Flekkefjord: 
 
Flekkefjord kommune deltar i Nullvisjonen fra august 2012. Kommunenes representant arrangerte 
arbeidsmøte for oss i november og har brukt høsten til å sette seg inn i fagfeltet og sett på lokale 
utfordringer. Han har også hatt kontakt med lokale samarbeidspartnere som eks. NAF og politiet og 
startet planleggingen av aktiviteter framover. 

 
Facebook: 
 
Informasjon og kommunikasjon med befolkningen via sosiale medier er viktig. Tidligere var NIL aktiv 
på Facebook via en personlig profil – noe som ikke er etter reglene. Den personlige brukeren hadde 
ca. 1000 venner. Dette ble i oktober endret til å være en Facebookside slik reglene sier, men vi måtte 
da bygge opp tilhengergruppen på nytt. Pr. nyttår 2013 har vi nådd i overkant av 300 tilhengere. Dette 
markedsføres mtp økning framover. 

 
Websider: 
 
I desember 2012 (og også over i januar 2013) ble mye tid lagt ned i arbeidet med en webside for 
Nullvisjonen. Statens Vegvesen eier domenet Nullvisjonen.no som står ubrukt, men det lyktes oss ikke 
å få dem i tale mht å benytte dette domenet. Vi valgte å registrere domenet Nullvisjonen-agder.no 
med vidererouting også fra Nullvisjonenagder.no.  
Hvorfor ikke bare Nullvisjonen-lister.no?  
Det er godt samarbeid mellom de ulike Nullvisjonsregionene i Lister, Audnedal-Marnardal-Åseral samt 
Søgne-Songdalen. I tillegg er det et Nullvisjonsprosjekt under planlegging i Aust-Agder, og 
mulighetene for flere i begge Agderfylkene er store. Vi samarbeider også godt med eks. Statens 
Vegvesen i begge Agderfylkene. 
Vår webside ble åpnet 15. januar og vil bli utvidet/oppdatert framover, men allerede ved åpningen 
inneholder den bred informasjon om ulykkestyper, risikogrupper, statistikk og ulykkesutvikling etc. Det 
er mengder av informasjon rettet mot den enkelte trafikants holdninger og atferd gjennom tekst, bilder, 
grafiske framstillinger og filmer. Siden markedsføres gjennom annonser både digitalt og i avisers 
papirutgaver og den lenkes opp fra kommunenes og fylkets websider. 

 
Ulykkesutvikling: 
 
Utviklingen for landet som helhet er svært positiv. 1970: 560 drepte. 2012: 154 drepte. Bare de siste 
10 år har Norge halvert antallet årlig trafikkdrepte. 
Antall drepte i trafikken steg fram til 1970. Fram til våre dager har tallene gått jevnt nedover, samtidig 
som trafikkmengden har økt formidabelt. Hadde utviklingen fram til 1970 fått fortsette, hadde vi i 2012 
hatt 16-1700 trafikkdrepte. 
Antall drepte myke trafikanter har ikke vist samme gode utvikling som antallet totalt – og i 2012 fikk vi 
faktisk en økning i antall trafikkdrepte fotgjengere og syklister. Dette viser at vi må fortsette å holde 
fokus på trafikksikkerhet – både med fysiske tiltak og holdningsskapende tiltak. Informasjon og 

opplæring må fortsette. UP sier at 7 av 10 ulykker skyldes atferd. 
 
 
Lyngdal 29.01.2013 
Torstein Salvesen 
Leder/regionkoordinator 
Nullvisjonen i Lister 
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www.nullvisjonen-agder.no 
www.facebook.com/NullvisjoneniLister 
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