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ÅRSRAPPORT FOR 2014 
Nullvisjonen i Lister 
 
 
 

Driften i 2014: 
 
2013 var et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak og mye kursvirksomhet.  
2014 ble et enda mer aktivt år da informasjonstiltakene fra 2013 ble videreført samtidig som 
kursvirksomheten mtp antall kurs økte med 45%. Antall deltakere økte med 408 fra året før. 
 
Etterspørselen etter kurs for nye nordmenn har vist en svært sterk økning i 2014. Dette er en gruppe 
trafikanter det er viktig å ha fokus på – på mange måter en ny gruppe. Mange kommer fra land med 
helt andre forhold mht både trafikkultur, regler og holdninger. 
 
Nullvisjonens drift har, som kjent, fra 1. august 2012 vært finansiert kun av Vest-Agder 
fylkeskommune og oppsparte fondsmidler. Etter hvert som fondsmidlene minker vil fylkeskommunen 
øke sitt bidrag til driften. 
 
Kommunenes bidrag til Nullvisjonen er ikke av økonomisk art. Hver kommune har en eller to 
kontaktpersoner for Nullvisjonen – bistillinger/oppgaver lagt til en kommunalt ansatt person. 
 

 

Ressursgruppe: 
 
Ressursgruppa for Nullvisjonen i Lister, bestående av 13 medlemmer, ser pr. i dag ut som angitt. 
Kommunene deltar med sine kommunale representanter. I tillegg består gruppa av representanter fra 
prosjekteier Vest-Agder fylkeskommune og andre viktige samarbeidspartnere. 
 
Det vil bli etablert en overordnet styringsgruppe. Denne vil trolig bli koblet opp mot rådmannsgruppa 
og Listerrådet. Fylkeskommunen vil ta initiativ til dette. 
 
 

Kommunal kontaktpersoner: 

Lyngdal Ingen person siste halvår 

Farsund Torrey Skeibrok 

Farsund Hilde Synnes Drønen 

Flekkefjord Bengt Aslaksen 

Kvinesdal Randi K. Larsen 

Sirdal Lars Sigbjørn Nedland 

Hægebostad Odd Arve Kvinnesland 

Andre ressurspersoner: 

Vest-Agder Fylkeskom. Egil Strømme 

Vest-Agder Fylkeskom. Lasse Moen Sørensen 

Statens Vegvesen Odd Anders Magnussen 

Trygg Trafikk Ole Rath 

Politiet Vidar Pedersen 

Nullvisjonen: 

Nullvisjonen i Lister Torstein Salvesen 
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Aktiviteter: 
 
Det viktigste for Nullvisjonen er å gi INFORMASJON om eks. risikoatferd – en informasjon vi gjerne 
kan dele opp i: 
 

 Kursing/opplæring (som viktigst) og 

 Informasjon via eksempelvis brosjyrer, aviser, vår webside, filmer og andre digitale medier. 
 
Våre målgrupper er egentlig fra hele befolkningen. Men ungdom 18-24 år, som er en svært risikoutsatt 
gruppe, er prioritert – det er også foreldre som rollemodeller for sine barn. 
 
Noen notater fra arbeidet i 2014: 

 71 kurs er holdt for til sammen 3802 deltakere. Se egen oversikt. 

 Deltakelse på en rekke trafikkdager for VGS i hele fylket. 

 7 dager på stand med og uten bråstopptilhengeren. 

 Deltakelse på 11 befaringer. 

 Arrangert 2 dagers Tarkus-kurs for barnehageansatte sammen med Trygg Trafikk. 

 Diverse oppslag i regionens aviser, fordelt på reportasjer og leserinnlegg. 

 Flere intervjuer på lokalradiostasjoner + TV innslag på NRK Sørlandet. 

 En rekke annonser i lokale papir- og nettaviser. 

 Nettsiden vår har ved årsskiftet 2014/15 passert 280.000 artikkelvisninger.  

 Facebooksiden vår nærmer seg nå 1000 likere og oppdateres flere ganger ukentlig. 

 Kampanjesiden «Ikke tekst når du kjører» har passert 3000 likere. 

 En filmserie på 4 filmer med temaet «Russ og trafikk» ble lagd sommeren 2014 og lansert i 
november. Filmene ligger på YouTube og er bygd inn på vår nettside. Sett ca. 800 ganger nå. 

 Flere egne småfilmer er lagd fra eks. trafikkdager.  

 Refleksdagen ble markert i hele regionen med utdeling av reflekser, annonser og 
presseoppslag. 

 Sykkelhjelm- og bilbeltekampanje er gjennomført for 2 ungdomsskoler i samarbeid med 
Lyngdal Markedsforening og SR Bank mht premiering. 

 Flere refleksdemonstrasjoner er gjennomført. 

 Bidratt til trafikksikkerhetsplan i Hægebostad. 

 Over 2.300 refleksvester er solgt – deriblant 1400 til Hægebostad kommune for utdeling til 
samtlige husstander i Hægebostad samt en kampanje mot ansatte i Lyngdal kommune. 

 Tegneserier lagd. 

 
Det er godt samarbeid mellom de ulike Nullvisjonsregionene: Listerregionen, Audnedal-Marnardal-
Åseral og Søgne-Songdalen-Vennesla, Vest-Agder fylke, Trygg Trafikk, Trafoen og 18-pluss. 
 

 
Nettsiden www.nullvisjonen-agder.no: 

 
Nettsiden er «navet» i den delen av vårt informasjonsarbeid som ikke er 
kurs og stands. Den ble åpnet 15. januar 2013 og utvides/oppdateres 
jevnlig. Pr. årsskiftet 2014/15 har den etter ca. 2 år hatt over 280.000 
artikkelvisninger. Den inneholder bred informasjon om trafikksikkerhet. 
 
Sidens markedsføres gjennom annonser, gjennom Facebook og egen 
blogg. Den er også lenket opp fra de fleste kommunenes websider og 
fylkets websider.  
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Ulykkesutvikling: 
 
Utviklingen for landet som helhet over tid er svært positiv. 1970: 560 drepte. 2012: rekordlave 145 
drepte. Bare de siste 10 år har Norge halvert antallet årlig trafikkdrepte. 
 
Antall trafikkdrepte for 2014 er kun et foreløpig tall: 151. Endelig tall kommer senere. 
 

 
Trafikkdrepte i Norge 1940-2014. 
 
Vest-Agder: I 2014 hadde Vest-Agder fylke 6 trafikkdrepte 
 
Listerregionen: Listerregionen har ligget høyt tidligere, men har de siste årene vist stabilt lavere tall.  
 

  

 
Trafikkdrepte i Listerregionens 6 kommuner 2000-2014. 
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Kursoversikt: 
 
Informasjonskurs er det viktigste feltet innen Nullvisjonenes holdningsskapende arbeid. Etter et aktivt 
år i 2013 viser tallene for 2014 en økning på hele 45%. Antall deltakere totalt har økt med 408 fra 
året før. 
 
Alle kurs er skreddersydd for målgruppen. 
 
 

Antall kurs fordelt på kommuner 

Lyngdal 22 

Farsund 15 

Kvinesdal 15 

Hægebostad 6 

Flekkefjord 2 

Sirdal 1 

Utenfor regionen 10 

Totalt 71 
 
Det har vært vanskelig å komme inn med informasjonskurs i Flekkefjord og Sirdal. Sammenlignet med 
kommunenes størrelse burde i alle fall Flekkefjord ha ligget mye høyere, en utfordring vi får ta 
sammen med den kommunale kontaktpersonen, enhetslederne og kommunens ledelse. 
 
 

Antall kurs fordelt på grupper 

Nye nordmenn 23 

Russ/VGS/Ungdom 14 

Elever ungd.skole 6 

Elever barneskole 4 

Lærere skole/barnehage 5 

Ansatte komm. enheter 1 

Foreldremøter skole/barneh. 6 

Voksne ulike arrang. 6 

Klubber/foreninger/partier 4 

Eldre/pensjonistfor. 2 

Totalt 71 

  Antall deltakere på kurs 3802 
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Ungdomsprosjekt: 

 
I 2013 arrangerte Nullvisjonen i Lister 
«ungdomsprosjektet» for første gang. 
Dette ble gjennomført etter mal fra 
Audnedalområdet. 13 ungdommer fra 
regionen meldte seg på. 2 måtte gi seg 
underveis pga sin jobbsituasjon og 1 
måtte ut av prosjektet etter å ha mistet 
førerkortet for fartsoverskridelse. 
 
Prosjektet er detaljert omtalt på vår 
nettside, men det går i korte trekk ut på 
at ungdommene må delta på 4 
obligatoriske kurs og samlinger og de må 
skrive under på at de skal kjøre greit. 
Premieringen er en tur til Rudskogen 
med banekjøring – alternativt 
reparasjoner på egen bil i stedet for 
Rudskogen. 
 
Av de 10 som fullførte prosjektet i Lister, valgte 2 stk reparasjon av egen bil som «premie», mens 8 stk 
ble med på en flott tur til Rudskogen Motorsportsenter. Vi reiste sammen med ungdommer og ledere 
fra de to andre Nullvisjonsregionene. Til sammen 31 ungdommer deltok på Rudskogen-kurset. 
 

 

Trafikksikkerhetsplaner: 

 
Nullvisjonen har sammen med Trygg Trafikk bistått Hægebostad kommune 
i utarbeidelsen av deres første trafikksikkerhetsplan. Det aller meste 
arbeidet er utført av den kommunale kontaktpersonen for Nullvisjonen, Odd 
Arve Kvinnesland. Han har også utført all saksbehandling knyttet til den 
politiske prosessen fra planprogram til planen ble vedtatt av 
kommunestyret i desember. 
 
Hægebostad kommune har et mål om at trafikksikkerhetsplanen, og 
oppfølgingen av denne, skal føre til at kommunen får Trygg Trafikks 
kvalitetsstempel «Trafikksikker kommune». I så fall blir de en av landets 
første kommuner som får dette. De samarbeider med Trygg Trafikk om 
dette i disse dager. 
 
Hægebostad har også delt ut 1400 refleksvester til alle sine voksne innbyggere – 2 til hver husstand. 
 
Kvinesdal og Farsund har revidert og rullert sine trafikksikkerhetsplaner dette året. Vi har også 
kommuner i regionen uten oppdaterte planer – noe som etterspørres av Vest-Agder fylke og Statens 
Vegvesen. 
 

 
Materiell: 

 
Bråstopptilhengeren «Bråstopp i 70» er etter 5 sesonger i vår region nå solgt til Statens Vegvesen på 
Lillehammer. Den store VW Transporteren som ble benyttet til trekkbil er byttet ut med en VW Touran. 
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Kampanje: 
 
1. september startet vi en kampanje mot bruk av telefon i bil – Facebooksiden 
«Ikke tekst når du kjører». Denne siden har nå lang over 3000 «likere» - og folk 
over hele landet er engasjerte.  
Dette er et viktig tema – dessverre må man si. 

 
Filmserie «Russ og trafikk»: 
 

Marius Loland lagde i 2013 en filmserie om foreldre som rollemodeller for 
oss. Sommeren 2014 lagde han en serie med 4 filmer om «Russ og 
trafikk».  
 
Marius fikk tildelt "knaggene" fart, rus, belte og telefon. Han brukte egne 
erfaringer og idèer sammen med russens innspill til sine nye filmer. 
Filmene brukes på kurs for elever på videregående skole, og kan sees på 
vår nettside. 
 

 

 
Tegneserier om foreldrerollen: 
 
Karoline Bessesen Ekerheim – elev på videregående skole – har lagd en rekke tegneseriestriper for 
oss. Et eksempel her – resten kan sees på vår nettside. 
 

 

 
 
Framover: 
 
Nullvisjonen i Lister vil også i 2015 (ved nok påmeldte) starte et nytt ungdomsprosjekt.  
 
Det ble i 2014 holdt et svært høyt antall informasjonskurs – et antall det blir vanskelig å tangere eller 
overstige i 2015. Men Nullvisjonen er på tilbudssiden her og ønsker selvsagt å ha en sterkt utadrettet 
virksomhet og møte flest mulig deltakere på fleste mulig kurs. 
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Vi vil – som nevnt også i fjor – jobbe for å få til mer informasjon for kommunalt ansatte innen ulike 
enheter og avdelinger. Men, skal dette lykkes må vi ha hjelp av kommunenes ledelse og deres 
enhetsledere. 

 

Til slutt: 
 
I november, desember og januar kjørte/kjører vi en kampanje på vår Facebookside med faktabilder 
av denne typen. 30 forskjellige bilder ble lagt ut/blir lagt ut med ujevne mellomrom. 

 

    
 

   
 
Med ønske om godt samarbeid for trafikksikkerhet i 2015. 
 
Husk:  
7 av 10 ulykker skyldes trafikantenes egen atferd.  
Det er viktig med sikre veier og biler, men vår egen atferd er avgjørende! 
 
 
Torstein Salvesen 
Nullvisjonen i Lister 
Lyngdal 06.01.2015 
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