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ÅRSRAPPORT FOR 2016 
Nullvisjonen i Lister 
 
 

Drift og økonomi i 2016: 
 
Fra 1. januar 2016 ble Nullvisjonen formelt et fast tiltak. Dette gjelder for alle tre Nullvisjonsregionene i 
Vest-Agder.  
 
Fra 2012 har driften vært finansiert av årlige overføringer fra Fylkeskommunen samt oppsparte 
fondsmidler. Fondsmidlene er nå brukt opp. Midlene var i 2012 tenkt brukt over tre år, men de var 
tilstrekkelige til fire år. Fra 1. januar 2017 øker Fylkeskommunen som planlagt sitt årlige tilskudd 
tilsvarende det vi tidligere har belastet fondsmidlene med slik at driften fortsetter som før. 
Fylkeskommunen får også et tilskudd fra Statens Vegvesen til driften av Nullvisjonstiltakene. 
 
2016 ble igjen et år med stor aktivitet og et stort antall informasjonskurs for over 3000 deltakere.  
Det viktigste for Nullvisjonen er holdningsskapende arbeid gjennom INFORMASJON om 
trafikksikkerhet mtp trafikantenes atferd – en informasjonsvirksomhet vi kan dele opp i: 
 

 Kursing/opplæring/foredrag (som viktigst) og 

 Informasjon (via eksempelvis stands, demo, brosjyrer, aviser, web, filmer og andre medier) 
 

 

Ressursgruppe for Nullvisjonen i Lister: 
 
Ressursgruppa for Nullvisjonen i Lister har det siste året vært slik:  
 
 

Kommunale kontaktpersoner: 

Lyngdal Britt Alice Oseassen 

Farsund Hilde Synnes Drønen 

Flekkefjord Ove Frøytlog 

Kvinesdal Randi K. Larsen 

Sirdal Lars Sigbjørn Nedland utgikk høsten 
2016 pga bytte av stilling. 
Ny person: Ingeborg Selma Kvæven 

Hægebostad Odd Arve Kvinnesland første del av 
2016. Arnt Nøkland overtok i siste 
del av året. 

Andre ressurspersoner: 

Vest-Agder Fylkeskom. Egil Strømme 

Vest-Agder Fylkeskom. Lasse Moen Sørensen 

Statens Vegvesen Odd Anders Magnussen 

Trygg Trafikk Ole Rath 

Politiet Anne Margrethe Ruud 

Nullvisjonen: 

Nullvisjonen i Lister Torstein Salvesen 
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Vår nettside nullvisjonen-agder.no har nådd en milepæl: 

 
Nettsiden er svært viktig i vårt informasjonsarbeid, og den leses av 
folk i hele landet. Dette er selve navet i vårt informasjonsarbeid. 
 
Over en MILLION artikler er nå lest på fire år, ca. 500.000 av disse i 
2016. Økningen kan ikke betegnes som annet en ENORM. 
Millionen ble rundet 28.november 2016. 
Ved årsskiftet er nettsidas artikler lest ca. 1.060.000 ganger. 
 
Tallene forteller om stor interesse for temaer innen trafikksikkerhet. 
 

 
 

Vår Facebookside har fått mange nye «likere» - over 3000 der nå: 
 
Vår daglige aktivitet dokumenteres fortløpende på vår 
Facebookside. Siden brukes også til å legge ut mange lenker til 
artikler, nyhetssaker fra aviser og saker fra vår egen nettside, 
aktuelle filmer o.l. Vi legger også ut mange egenproduserte bilder 
av ulike typer – alt for å sette atferd i trafikken i fokus.  
Facebook er en viktig plattform for å få ut informasjon. I 2016 har 
vi derfor, ved hjelp av et profesjonelt firma, kanalisert hele vårt 
annonsebudsjett mot Facebookannonser – noe som har gitt solide 
resultater. Ved årsskiftet 2015/16 hadde vi ca. 1200 «likere».  
Vi har ved årsskiftet 2016/17 passert 3020, noe vi er svært glade 
for.  
 
 

Aviser og radio: 
 

I løpet av 2016 har Nullvisjonen hatt 9 leserinnlegg i regionens aviser.  
Avisene har også hatt 13 ulike artikler og større reportasjer om og med 
Nullvisjonen – og saker der Nullvisjonen har deltatt med uttalelser. Det er 
grunn til å være godt fornøyd med medias hjelp til å fokusere på 
trafikksikkerhet i Listerregionen. 
 
I tillegg har vi fått deltatt i flere 10-20 min. innslag på Radio Lyngdal og Radio 
Kvinesdal. Radio Lyngdal lagde også et 80 min. langt program der alle tre 
medarbeidere i Nullvisjonen deltok. 

 
Ulykkesutvikling: 
 
Norge:  Utviklingen for landet som helhet er over tid svært positiv.  

1970: 560 drepte. 
2015: rekordlave 117 drepte. De siste 8-10 år er antallet trafikkdrepte mer enn halvert. 
2016: et tilbakeskritt med 135 drepte som et FORELØPIG tall. Endelig tall kommer i mai 2017. 

 
Vest-Agder:  I 2016 hadde Vest-Agder fylke 9 trafikkdrepte mot 12 året før. 
Listerregionen:  Listerregionen har i noen år hatt forholdsvis lave dødstall, men vi fikk i 2016 et 

dårligere år. Se grafisk framstilling på de neste sider. 
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Trafikkdrepte, Norge: 
 

 
Foreløpige tall for 2016. Justeres til endelig tall i mai 2017. De siste årene har endelig tall ligget 4-9 under tallene ved nyttår. 
 

Trafikkdrepte i Norge 1940-2016. 
Tallene ved nyttårsskiftet er alltid foreløpige tall. Endelige tall kommer som regel i mai. 2015 var et 
rekordår med 117 trafikkdrepte. 2016 ble et tilbakeskritt. 

 
 
Trafikkdrepte, Listerregionen: 
 

 
Trafikkdrepte i 6 kommuner i Listerregionen 2001-2016.  
Etter flere år med lave tall for trafikkdrepte i Lister, ble 2016 et tilbakeskritt også i Listerregionen. 
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Trafikkdrepte fordelt pr. kommune og år, Listerregionen: 
 
6 Listerkom. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Tot. 

Farsund 2 1 1 1   1   1 1               8 

Flekkefjord   1   6     2 1 5 1     1     2 19 

Hægebostad     1                     1     2 

Kvinesdal 2 1 1     1     1   1 1 1   1 2 12 

Lyngdal   5 2     1 2 2 1 1 1 1         16 

Sirdal         1 1                 1 2 5 

Totalt 4 8 5 7 1 4 4 4 8 2 2 2 2 1 2 6 62 

 
For noen år siden hadde Flekkefjord og Lyngdal de styggeste tallene. De siste årene er det Kvinesdal 
som er rammet hardest. 
 
I november var medietrykket meget stort – og engasjementet blant innbyggere i Kvinesdal svært godt. 
Gjennomgangstonen var; «Nå må vi ta oss sammen og snu denne trenden.» Foranledningen var et 
leserinnlegg om kjørekultur fra Nullvisjonen og en 6 siders avisreportasje i avisen Lister der 
ungdommer fram og fortalte om en uheldig kjørekultur. Avisen fulgte senere opp med ytterligere 
reportasjer der ungdommer stod fram og kritiserte kjørekulturen. 
 
Kvinesdal kommune har nå etablert en egen styringsgruppe for å planlegge ulike tiltak rettet mot 
trafikksikkerhet og atferd. Fra Nullvisjonens side er det sagt at Kvinesdal gjerne kan få alle plassene i 
neste ungdomsprosjekt – men en forutsetning er at påmeldingene kommer raskt, ca. januar/februar 
2017. 

 
Kursoversikt – avholdte kurs i regionen i 2016: 
 
Informasjon/undervisning/foredrag er det viktigste feltet i Nullvisjonenes informasjons- og 
holdningsarbeid. Alle kurs er skreddersydd for målgruppen mht hvilke emner innen trafikksikkerhet 
som tas opp. Aktiviteten har vært stort mot ungdom og nye nordmenn. 
 
 

Ant. infokurs fordelt på kommuner 

Lyngdal 20 

Farsund 17 

Kvinesdal 12 

Hægebostad 5 

Flekkefjord 7 

Sirdal 4 

I naboregioner 15 

Totalt 80 
 
   
   Fordelingen er omtrent som i fjor. 

 
 
 

Ant. infokurs fordelt på grupper 

Nye nordmenn 11 

Russ/VGS/Ungdom 28 

Elever ungd.skole 8 

Elever barneskole 8 

Barn, barnehage 2 

Ansatte komm. enheter 3 

Foreldremøter skole/barneh. 4 

Voksne ulike arrang. 9 

Kommunestyrer/pol.utv. 7 

Totalt 80 
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Oversikt over de siste års kursvirksomhet i Listerregionen: 
 

             
 
Også dette året hadde Nullvisjonen i Lister et aktivt år med over 3000 deltakere på ulike infokurs, 
undervisning og foredrag. 

 
Ungdomsprosjektet 2016: 

 
I 2016 fullførte 9 ungdommer «ungdomsprosjektet». Noen måtte trekke 
seg underveis av ulike årsaker. 
 
Prosjektet er fyldig omtalt på vår nettside. I 2016 opplevde vi at noen 
ungdommer som hadde tenkt å bli med til Rudskogen måtte velge den 
alternative premien bilreparasjon. Dette pga de nye fraværsreglene i 
videregående skole.  

 
Carl: 
 
Over 30 utgaver av vår strekfigur Carl (car som i bil) er laget i 2016. Denne Carl-figuren tar kloke valg i 
trafikken og brukes på vår nettside og på alle tre Nullvisjonsregioners Facebooksider. Folk har tatt 
godt imot denne måten å informere på, og «liking» og en mengde delinger på Facebook har ført til at 
flere av våre Carl-tegninger er sett langt over 10.000 ganger. Samme tall har vi for den artikkelen på 
vår nettside der disse tegningene ligger. 
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Trafikkvettregler og nettsiden Trafikkvett.no 
 
Høsten 2016 lanserte Nullvisjonen sine «Trafikkvettregler». I likhet med Sjøvettregler og Fjellvettregler 
kan det være greit å ha noen nedskrevne regler for livsviktig atferd innen trafikken. Reglene 
oppsummerer på en måte det meste av det informasjonsarbeidet vi i Nullvisjonen driver med. 
Innrammede bilder er delt ut til en rekke rådhus, skoler, barnehager og div. andre steder. Oversikt 
over stedene finner man på nettsiden trafikkvett.no. Ved årsskiftet er det delt ut ca. 70 bilder, hvorav 
ca. 40 av Nullvisjonen i Lister. 
Høsten 2016 ble nettsiden trafikkvett.no opprettet for å spre trafikkvettreglene best mulig.  
Siden kommer nok til å bli liggende ganske statisk framover. 
 

     
 
   

Kampanjebilder 
 
Enkeltbilder for bruk på Facebook er lagd for alle 7 trafikkvettregler. Eksempler her: 
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Ny film fra Nullvisjonen: 
 
Våren 2016 fikk Nullvisjonen i Lister anledning til å hjelpe 
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla kommune med en 
stor filminnspilling på Langenesveien. Filmen er sett over 8000 
ganger og finnes på vår nettside og vår YouTube kanal.  
 
Vi takker kollega Tom Erik Dønnestad for svært godt arbeid! 
 
  

Trafikksikker kommune: 

 
Ulike lover og forskrifter pålegger kommunene et ansvar for trafikksikkerhet, 
mht opplæring, planlegging, rutiner, reglement mm. Kommunene er viktige 
aktører i arbeidet med å forebygge trafikkulykker, og de har plikt til å arbeide 
tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.  
 
Vår samarbeidspartner Trygg Trafikk kan gi kommuner kvalitetsstempelet 
«Trafikksikker kommune» om de har orden på sine saker i forhold til lover og 
forskrifter – og de kan dokumentere dette. 
 
Trygg Trafikks arbeid med denne sertifiseringen ser Nullvisjonen på som et meget godt supplement til 
vårt arbeid. Nullvisjonsarbeid og «Trafikksikker kommune» hører veldig godt sammen. Det er ikke 
snakk om noe «enten eller». 
 
Hele 4 av kommunene i Listerregionen er for tiden inne i prosessen med å bli godkjente; Kvinesdal, 
Farsund, Lyngdal og Hægebostad. Nullvisjonen deltar på to årlige nettverksmøter sammen med våre 
kommunale kontaktpersoner for å følge denne prosessen. 
 
Nullvisjonen er ikke direkte involvert i kommunenes prosess mot å bli godkjente. Dette arbeidet 
koordineres og drives fram av våre gode kommunale kontaktpersoner. 
 
I en godkjent «Trafikksikker kommune» vil enhetene ha trafikksikkerhet høyt på agendaen. 
Nullvisjonen er en viktig aktør mht holdningsarbeid for ansatte, elever, foreldre, lag, foreninger og 
kommunens beboere generelt. Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene vil sannsynligvis gi enda 
mer etterspørsel etter informasjonshjelp fra Nullvisjonen – noe vi ser meget positivt på. 
 
På landsbasis er over 30 kommuner godkjente nå, mens over 70 er i prosessen. På Agder er 2 
kommuner til nå godkjente; Grimstad og Froland, mens 12 er i prosessen. I løpet av 2017 har vi 
forhåpentligvis de første godkjente kommunene i Vest-Agder. 
 

 
Hekker og siktsoner - postkasserunde: 
 
Høsten 2016 brukte Nullvisjonen to ledige dager til utdeling av ca. 900 
brosjyrer om hekker og siktsoner i flere boligområder i Lyngdal kommune. 
En klar oppfordring til å klippe hekkene! 
Høye hekker, barn som leker og biler…. er en dårlig kombinasjon. 
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Mikroforedrag: 

  
Sommeren 2016 ble 10 mikroforedrag laget – hvert på 2-3 minutter.  
Disse ligger på vår nettside og på YouTube samt på vår blogg. Dette er små 
filmer av presentasjoner som inneholder bilder, lydkommentarer og filmsnutter og 
omhandler emnene fart, bilbelte, tåleevne, telefonbruk, stopplengder, blindsoner, 
løse gjenstander mm. 

 
 
Nullvisjonens blogg: 

 
Nullvisjonens blogg inneholder nå 90 publiserte innlegg. 20 av disse er lagt ut i 
løpet av 2016. Her legges eks. leserbrevene, mikroforedragene, kampanjebilder 
mm. ut. 
Blogginnleggene er lest i overkant av 4000 ganger. 
nullvisjonen.blogspot.com 
 
 

 

 
Konferanser: 
 
I 2016 deltok Nullvisjonen på 4 konferanser; 
Trygg Trafikks landskonferanse, en MA-
konferanse, VAFs egen konferanse i 
Kr.sand og en konferanse i Aust-Agder om 
skoleveier. I tillegg kommer den store 
Nyttårsaksjonen i Kr.sand, ekskursjoner til 
Bratten aktivitetspark i Bodø og 
Volvofabrikken i Gøteborg. 
 
På konferansen i Aust-Agder fikk 
Nullvisjonen lagt fram Farsund kommunes 
gode idè med hjertesoner rundt skolene – et 
tiltak som nå er «adoptert» av Trygg Trafikk 
og Statens Vegvesen. Denne måten å styre 
foreldrekjøring til skolene sprer seg nå til 
hele landet. Vår hovedartikkel om dette på 
vår nettside er lest nesten 40.000 ganger. 
 
 
 
Med ønske om godt samarbeid for trafikksikkerhet i 2017.  
De fleste ulykker skyldes trafikanters atferd. Vårt informasjonsarbeid retter seg mot atferden. 
 
 
Torstein Salvesen 
Nullvisjonen i Lister 
Lyngdal 2. januar.2017 
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