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ÅRSRAPPORT FOR 2017 - Nullvisjonen i Lister 
 

Drift og økonomi i 2017 
 
Nullvisjonen har nå vært et fast tiltak i to år. Vest-Agder fylkeskommune finansierer lønn og drift fullt 
ut, og fra 2017 kommer det også et årlig tilskudd fra Statens Vegvesen. Dette tilskuddet sikrer at det 
er tilstrekkelig med midler til Nullvisjonens ulike tiltak. 
 
2017 ble et år med meget stor etterspørsel og aktivitet. Det ble faktisk ny rekord både med hensyn til 
antall informasjonskurs og for antall deltakere totalt. Se oversikt. 
 
Det viktigste for Nullvisjonen er holdningsskapende arbeid gjennom INFORMASJON. Trafikanters 
atferd har stor betydning for trafikksikkerhet da de fleste ulykker skyldes nettopp atferd. 
 

 Kurs / opplæring / foredrag (som viktigst) og 

 Informasjon (via eks. stands, demo, brosjyrer, aviser, nettside, filmer og andre medier) 
 
Nullvisjonen byttet i august kontorsted fra Lyngdal rådhus til Lygna næringshage og er nå 
samlokalisert med en rekke Lister-funksjoner. Meget positivt! 
 

Ressursgruppe for Nullvisjonen i Lister 
 
Ressursgruppa for Nullvisjonen i Lister har i 2017 vært slik:  
 

Kommunale kontaktpersoner 

Lyngdal Britt Alice Oseassen 

Farsund Hilde Synnes Drønen 

Flekkefjord Ove Frøytlog 

Kvinesdal Randi K. Larsen 

Sirdal Ingeborg Selma Kvæven 

Hægebostad Arnt Nøkland  

Andre ressurspersoner 

Vest-Agder Fylkeskommune Lasse Moen Sørensen 

Statens Vegvesen Odd Anders Magnussen 

Trygg Trafikk Ole Rath 

Politiet Anne Margrethe Ruud 

Nullvisjonen 

Nullvisjonen i Lister Torstein Salvesen 

 

 
Styringsgruppe - NY 
 
Mot slutten av 2017 ble det etablert en styringsgruppe for Nullvisjonen i Lister. Snart operativ. 
 

Samferdselssjef i Vest-Agder Vidar Ose 

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Dagfinn Fløystad 

Rådmann i Lyngdal Norman Udland 

Rådmann i Hægebostad Ivan Sagebakken 

Nullvisjonen i Lister – (sekretær) Torstein Salvesen 
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Budsjett- og ytelsesavtale (BY) 
 
Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2017 en avtale om driften av Nullvisjonen med alle seks 
kommuner i Listerregionen. Avtalen er en formalisering av samarbeidet mellom Vest-Agder 
fylkeskommune, Nullvisjonen i Lister og kommunene i regionen slik det har foregått i mange år. 
 
Avtalen har med punkter om organisering, ansvarsforhold, rapporteringsrutiner mm.  
 
Den nylig etablerte styringsgruppen skal ifølge BY-avtalen ha to årlige møter, et budsjettmøte om 
høsten og et møte vedrørende årsrapport om våren. Vi starter med dette nå i 2018. 
 
  

Trafikkdrepte fordelt pr. kommune og år, Listerregionen: 
 
2017 ble et år uten trafikkdrepte i Listerregionen. Dette er første gang i de årene vi har tall for. 
 

6 Listerkom. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot. 

Farsund 2 1 1 1   1   1 1                0  8 

Flekkefjord   1   6     2 1 5 1     1     2 0 19 

Hægebostad     1                     1     0 2 

Kvinesdal 2 1 1     1     1   1 1 1   1 2 0 12 

Lyngdal   5 2     1 2 2 1 1 1 1         0 16 

Sirdal         1 1                 1 2 0 5 

Totalt 4 8 5 7 1 4 4 4 8 2 2 2 2 1 2 6 0 62 
Tall fra SBB. 
Vi ser at de kommunene som har E39 ligger høyeste over tid. 2017 var, som man ser, det første året 
med null trafikkdrepte i Listerregionen. 

 
Oversikt Listerregionen samlet 
 

 
Tall fra SBB. 
Som man ser er trenden at det var mange trafikkdrepte tidligere, mens det de siste årene har blitt 
færre. 2016 var et år med et stygt tilbakeslag, mens 2017 ble et år med null drepte i Listerregionen. 
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Hardt skadde pr. kommune i Listeregionen siste 10 år 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tot. 

Lyngdal 13 4 3   1 1   2 2   26 

Farsund 1   1 1 2   1 1 1 2 10 

Kvinesdal 2 1   2   2 3   2   12 

Flekkefjord 5 10   3 1 1 3 1 3 1 28 

Hægebostad           1 1       2 

Sirdal 1 1       1 1       4 

Totalt 22 16 4 6 4 6 9 4 8 3 82 
Tall fra SBB. (Tall for desember mangler. Korrigeringer kan komme.) 
 
Også på oversikten over hardt skadde ser vi at kommuner med E39 ligger høyest. 

 
Hardt skadde Listerregionen samlet 
 

 
Tall fra SBB. (Tall for desember mangler. Korrigeringer kan komme.) 
 
Etter høye tall tidligere år, er antallet hardt skadde betydelig lavere de siste år.  
2017 har det laveste antall hardt skadde. 
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Utvikling mht trafikkdrepte i Vest-Agder 
 

 
Tall fra SBB. 
I 2017 hadde Vest-Agder tre trafikkdrepte, mot hele ni i 2016. Seks av de ni i 2016 mistet livet i 
Listerregionen. 2017 ble et rekordår i Vest-Agder. Vi jobber for en fortsatt nedgang. EN er en for mye! 

 
Utvikling mht trafikkdrepte i Norge 
 

 
Tall fra SBB. Antallet drepte for 2017 er et foreløpig tall – mindre justeringer kan komme. 

2017 var heldigvis et år med et rekordlavt antall trafikkdrepte. Det laveste antallet siden krigen. 
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Oversikt over infokurs/undervisning i Lister de siste årene 
 
2017 ble som man ser et svært aktivt år mht antall kurs/foredrag. Det skal godt gjøres å oppnå dette 
igjen. 
 

 
 
Informasjon/undervisning/foredrag er det viktigste feltet i Nullvisjonenes informasjons- og 
holdningsarbeid. Alle kurs er skreddersydde for målgruppen mht hvilke emner innen trafikksikkerhet 
som tas opp. Aktiviteten har i 2017 vært størst mot ungdomsskole og videregående skole. (Se neste 
side.) 
 

 
 
2017 ble også et rekordår når man ser på antall personer som har deltatt på Nullvisjonen i Listers 
mange ulike kurs. Deltakerantallet svinger litt fra år til år, men 3-4.000 deltakere årlig er svært gledelig. 
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Fordeling av ant. kurs pr. 
kommune 
Lyngdal 25 

Farsund 17 

Flekkefjord 10 

Kvinesdal 20 

Hægebostad 5 

Sirdal 4 

Utenfor regionen  9 

Antall kurs totalt: 90 
 

Fordeling på ulike grupper 
 
Nye nordmenn 9 

Russ/VGS/Ungdom 24 

Elever ungd.skole 20 

Elever barneskole 14 

Barn, barnehage 1 

Ansatte komm.enheter 3 

Foreldremøter bhg/skole 6 

Voksne ulike kurs 10 

Eldre/pensjonister 3 

Antall kurs totalt 90 
 

 
 Konferanser etc. 
 
  Nullvisjonen deltok i 2017 på Nyttårsaksjonen i Kr.sand, den lokal trafikksikkerhetskonferansen i   
  Kr.sand og Trygg Trafikks landskonferanse. 

  
Trafikksikkerhetsdager 

Også i 2017 ble det arrangert trafikksikkerhetsdager på de fleste videregående 
skolene i Vest-Agder. 
Nullvisjonen i Lister har hovedfokus på trafikkdagen på Flekkefjord videregående 
skole og det store arrangementet på Lista flystasjon som samler elever fra alle 
Eilert Sundt avdelinger og KVS-Lyngdal. Når det er behov for flere folk, 

samarbeider de tre Nullvisjonsmedarbeiderne ofte om både trafikkdager i hele fylket, diverse mindre 
kurs og ulike arrangementer og stands (eks. Rebusløpet på russebilkontrollen). 

 
Ungdomsprosjektet 

Det årlige ungdomsprosjektet hadde i år nesten bare deltakere fra Kvinesdal. Etter 
litt frafall pga tidsnød, jobb etc. var det syv som fullførte prosjektet. Ingen måtte 
forlate prosjektet pga forseelser i trafikken. 
Vi hadde med oss både politi, SVV, sannhetsvitner og andre ressurspersoner. 
Prosjektet er fyldig omtalt på vår nettside. Tre deltakere ble med til Rudskogen, 

mens fire valgte bilreparasjon som «premie».  

 

Trafikksikker kommune 

Trygg Trafikks arbeid med godkjenningsordningen «Trafikksikker kommune» går 
videre i regionen. Nullvisjonens kontaktpersoner i kommunene gjør en viktig 
koordineringsjobb med dette. 
 
I løpet av 2017 ble både Hægebostad og Kvinesdal kommune godkjente. Lyngdal 
og Farsund er for tiden på ulike stadier i prosessen mot å bli godkjente. 
 

Nullvisjonen merker godt det økte fokuset på trafikksikkerhet fra ledere og mellomledere i disse 
kommunene – noe som fører til stor etterspørsel etter våre informasjonskurs. Vinn – vinn. 
 

mailto:nullvisjonen@lyngdal.kommune.no


                                              Nullvisjonen i Lister         

Nullvisjonen i Lister – Holdningsskapende trafikksikkhetsarbeid via kurs og informasjon 
Postadresse: Postboks 353, 4577 Lyngdal 

Besøksadresse: «Postgården», Stasjonsgt. 26, 3.etg. 4580 Lyngdal 
Tlf: 905 55 947  -  nullvisjonen@lyngdal.kommune.no 

www.nullvisjonen-agder.no 

 
Nye tegnefilmer 

Høsten 2017 fikk Nullvisjonen lagd 11 korte tegnefilmer om vår figur Carl som gjør 
de riktige tingene i trafikken. Temaene er belte, fart, hjelm, telefon, refleks, 
mopedbekledning, avstand mm. Filmene ligger på vår YouTube-kanal og er bygd 
inn i vår nettside. 
 

 
Nullvisjonens Facebookside 

Vi bruker denne kanalen for å treffe folk med nyttig informasjon om 
trafikksikkerhet flere ganger hver uke. Det kan være lenker til saker i aviser, våre 
bilder, våre filmer, våre egne nettsaker, våre tegneserier, våre tegnefilmer, lenker 
til saker der Nullvisjonen er i media mm. Det legges også ut bilder og omtale av 
ulike informasjonstiltak og kurs. 
I 2017 har to annonsekampanjer hjulpet oss til å komme over 4000 «likere». Det 
meste av annonsebudsjettet ble i 2017 kanalisert denne veien. Slik ble også 

annonsebudsjettet for 2016 benyttet – noe som begge år har gitt et svært målbart resultat.  
 

 
Nullvisjonens nettside www.nullvisjonen-agder.no  

Nettsiden er svært viktig i vårt informasjonsarbeid, og statistikken viser at den 
leses av folk i hele landet. Dette er selve navet i vårt informasjonsarbeid og et 
viktig vindu utad for trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder fordi leserne er fra hele 
Norge. 
Artikler er lest ca. 1,58 millioner ganger på denne siden ved årsskiftet 2017/2018. 
Nesten 550.000 artikler leses årlig p.t., noe som betyr rundt 1500 artikler pr. døgn. 

Tallene forteller om veldig stor interesse for temaer innen trafikksikkerhet. 
 
Vår forside har 15-20 ulike «nyhetssaker» årlig. I tillegg oppdateres diverse undersider. 
 

 
Media 

I 2017 har Nullvisjonen vært ca. 30 ganger i media i Listerregionen. Dette er 
fordelt på leserinnlegg, ulike reportasjer, artikler og omtaler samt to innslag i nett-
tv og tre innslag på radio. Alt er lenket opp på Nullvisjonens nettside under region 
Lister. 
Vi er takknemlige for hjelp til å rette fokus mot trafikksikkerhet. De beste hjelpere 
her har vært Lister24, Lyngdals avis, Radio Lyngdal, Radio Kvinesdal og Nrk. 
 

 
Refleksdemonstrasjoner 

Vi treffer hver høst mange barn og voksne på våre refleksdemonstrasjoner. I 
Lyngdal, Sirdal og Kvinesdal kjøres faste opplegg med faste samarbeidspartnere.  
I tillegg holdes det demonstrasjoner mer sporadisk.  
Vi vet også at skoler har slike arrangementer uten at Nullvisjonen er involvert. 
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45+ generasjonen 

Dette er aldersgruppen som viser minst nedgang mht dødsfall i trafikken. Ingen 
endring de siste 15 år, mens alle andre aldersgrupper har stor nedgang – og det 
er voksne menn som dør. Hvordan når man denne gruppen? En inngang kan 
være informasjon på arbeidsplasser. 

 
Hjørnesteinsbedriften Eramet i Kvinesdal, med nesten 200 ansatte, tok i 2017 virkelig 
samfunnsansvar. Det ble satt av tid til en kursrekke om trafikkatferd - midt på dagen i beste 
produksjonstid. Nullvisjonen, UP og ordfører deltok med informasjon. Vi takker Eramets HMS-leder. 

 
Kurs for brukere av elektriske rullestoler 

Høsten 2017 arrangerte Nullvisjonen sammen med Trygg Trafikk et kurs for 
brukere av elektriske rullestoler. Terapeuter og familiemedlemmer deltok også. 
 
Bakgrunnen var et ønske fra brukere selv og Eldrerådet i Lyngdal. Bakgrunnen 
ulykkesmessig er også viktig å få med. Tall fra en NAV-oversikt i 2014 sier at det 
skjer en del uhell/ulykker: 33 stk med elektrisk rullestol i 2014, der 63% skyldes 

brukerfeil. Dette kurset er et eksempel på at vi prøver å nå alle trafikantgrupper. 
 

 
Stand på arrangementer 

I 2017 deltok Nullvisjonen med en stand på en stor motormesse i Kvinesdal. Vi 
hadde promilleløype, kollisjonsvekter, filmer på TV-skjerm, diverse artikler for salg 
og innslag på messens «radiosendinger».  
Men, generelt har vi de siste årene redusert tilstedeværelsen med stands på ulike 
arrangementer betraktelig pga stor tidsbruk og trolig begrenset effekt. 

 

 
Flere produkter for salg 

 

 

 

Salg av ulike produkter har også i 2017 gitt oss inntekter. Nullvisjonen har i alle år 
solgt enkelte produkter. Refleksvester, mini nødhammere og kollisjonsvekter. 
Vester selges til helsestasjoner, barnehager, skoler, flyktningmottak osv. 
Nødhammere selges til verksted, bensinstasjoner og ulike servicetorg som selger 
dem videre til kunder. 
 
Kollisjonsvektene bygges om på Nullvisjonens kontor i Lyngdal og selges til hele 
landet. NAF glattkjøringsbaner er store kunder. Likedan er det med skoler og 
trafikkskoler. 
 

 
Hjertesoner 

Nullvisjonen har fått være med på noen «påminnelseskampanjer» på skoler som 
har etablert hjertesone. Foreldre må stadig minnes på at elevene ikke skal kjøres 
til døra, men settes av på avmerkede steder et stykke fra skolen. 
 
Nullvisjonen har også fått informere om hjertesoner i Aust-Agder. 

Idèen om hjertesoner er et skikkelig Columbi egg som ble til i Farsund for flere år siden. Idèen har 
nå spredd seg til hele landet. Eks. har Bergen vedtatt at hjertesoner skal etableres på alle deres 
skoler. 
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Kinoreklame 

Helt mot slutten av 2017 satte de tre Nullvisjonsregionene i gang en større 
kampanje med kinoreklame sammen. I to måneder kjøres to av våre «Loland-
filmer» på alle kinoer i Vest-Agder, både store kinoer og bygdekinoer. 
Bygdekinoer har en litt annen ordning for reklamefilmer, så der går filmene i hele 
seks måneder, og de vises i både Aust-Agder og Telemark. 

 
Kvinesdal 

2017 har vært et spesielt år for Kvinesdal kommune. Etter mange trafikkdødsfall 
de siste årene satte ungdommen selv foten ned og ønsket en endring. «Nok er 
nok – alt for mange venner er gått bort». 
 
Prosjektet «Kjør me ved» lanserte en dokumentarfilm som ble sett over 100.000 
ganger bare i løpet av de første 5 dagene, og den fortsetter å spre seg. Det har 
blitt tildelt statlig støtte til prosjektet. Nullvisjonen fikk være med i oppstarten. 
 

Prosjektet «Be Careful» trekker ut tilfeldige ungdommer i alderen 16-20 år som tildeles premierer 
dersom denne aldersgruppen ikke har hatt uønsket atferd i trafikken i 3-måneders perioder. Skjer 
det noe, nullstilles perioden og man starter på nytt med en 3-måneders periode. Statlig støtte er 
tildelt også dette prosjektet. 
 
Kvinesdal ble godkjent som trafikksikker kommune i 2017, og på toppen av det hele fikk 
kommunen Årets Trafikksikkerhetspris for 2017 fra Samferdselsdepartementet på en million 
kroner. 

 
 
2018 
 
Med ønske om godt samarbeid for trafikksikkerhet i 2018, og et håp om at rapporten gir et lite innblikk 
i det Nullvisjonen driver med. 
 
De fleste ulykker skyldes trafikanters atferd.  
Vårt informasjonsarbeid retter seg mot denne atferden. 
 
Godt nytt år! 
 
 
 
Torstein Salvesen 
Nullvisjonen i Lister 
Lyngdal 2. januar.2018 
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