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ÅRSRAPPORT FOR 2018 - Nullvisjonen i Lister 
 

Drift og økonomi i 2018 
 
2018 ble, i likhet med 2017, et rekordår med hensyn til etterspørsel og aktivitet for Nullvisjonen i Lister. 
Aldri før har vi nådd ut til så mange mennesker på så mange ulike informasjonskurs. Det nærmer seg 
rett og slett taket for hva man kan rekke over. Se oversikter. 
 
Vest-Agder fylkeskommune finansierer Nullvisjonen fullt ut mht lønn og drift. Statens Vegvesen yter 
tilskudd som sikrer at det er tilstrekkelig med midler til Nullvisjonens ulike tiltak.  
 
Vi har i 2018 holdt oss innenfor budsjettet.  
 
Av store økonomiske saker kan dette nevnes: 
I 2018 solgte vi VW Touran, og vi har startet en treårig leasingavtale på en VW Caddy.  
Vi har også, sammen med de to andre Nullvisjonsregionene, bestilt inn en «bråstopp-tilhenger» 
høsten 2018. Denne leveres januar 2019. Dette innkjøpet ble mulig fordi alle tre regionene hadde 
noen midler på fond. 
 
Det viktigste for Nullvisjonen er forebyggende- og holdningsskapende arbeid gjennom 
INFORMASJON og fakta. Trafikanters atferd har stor betydning for trafikksikkerhet da de aller fleste 
ulykker skyldes nettopp vår egen atferd. 
 
 VÅRT FOKUS 

 Kurs / opplæring / foredrag (som viktigst) og 

 Informasjon (via eks. sosiale medier, nettside, brosjyrer, aviser, film, reklame, radio…) 
 

 

Ressursgruppe for Nullvisjonen i Lister 2018 
 
Ressursgruppa har i 2018 vært slik. (Jan Terje Aas har erstattet Anne Margrethe Ruud.) 
 

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 Jan Terje Aas 

Nullvisjonen 

Nullvisjonen i Lister Torstein Salvesen 

 
Det har vært avholdt kun ett formelt møte med samlet gruppe i 2018. Et planlagt møte i mars/april ble 
prioritert bort til fordel for ulike opplegg ute på skolene i regionen. 
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Styringsgruppe 
 
Styringsgruppa har i henhold til BY-avtalen hatt to møter dette året. Et møte våren 2018 om blant 
annet årsrapport, og et møte om høsten, hovedsakelig angående budsjett for 2019.  
Lasse Moen Sørensen fra VAF deltar i styringsgruppa som «bisitter» for å ha en god kobling mellom 
Ressursgruppa og Styringsgruppa. (Anne Grete Tofte har erstattet Dagfinn Fløystad.) 
 

Samferdselssjef i Vest-Agder Vidar Ose 

Seksjonsleder i Statens Vegvesen Anne Grete Tofte 

Rådmann i Lyngdal Norman Udland 

Rådmann i Hægebostad Ivan Sagebakken 

Nullvisjonen i Lister – (sekretær) Torstein Salvesen 

Fra VAF – «bisitter» Lasse Moen Sørensen 

 
 

Trafikkdrepte fordelt pr. kommune og år, Listerregionen: 
 
Vi jobber for null drepte og null hardt skadde. Da er det helt essensielt ha med tabellen nedenfor. 
Det er gledelig å se at 2018 ble et nytt år uten trafikkdrepte i Listerregionen. Dette har kun skjedd to 
ganger – og det er de to siste årene, 2017 og 2018. La oss håpe – og jobbe for alle sammen – at dette 
kan fortsette. 
 

6 Listerkom. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 

Farsund 2 1 1 1   1   1 1                0  0 8 

Flekkefjord   1   6     2 1 5 1     1     2 0 0 19 

Hægebostad     1                     1     0 0 2 

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

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

Sirdal         1 1                 1 2 0 0 5 

Totalt 4 8 5 7 1 4 4 4 8 2 2 2 2 1 2 6 0 0 62 
Tall fra SBB. 

 

Oversikt over trafikkdrepte i Listerregionens 6 kommuner samlet 
 
Tabellen med kommunetall er her framstilt med Listerkommunene samlet – og med søyler. 
 

 
Tall fra SBB. 
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Hardt skadde pr. kommune i Listeregionen de siste årene 
 
Vi jobber for null drepte og null hardt skadde. Da må også en oversikt over hardt skadde med. Tallene 
over hardt skadde er her fordelt pr. kommune i Lister. Vi ser at tallene var svært høye for 10-11 år 
siden. Men vi ser liten nedgang de siste årene. Dette følger trenden i landet som helhet – færre 
omkommer, men antallet hardt skadde ligger mer stabilt. 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tot. 

Lyngdal 13 4 3   1 1   2 2 2   28 

Farsund 1   1 1 2   1 1 1 2 2 12 

Kvinesdal 2 1   2   2 3   2     12 

Flekkefjord 5 10   3 1 1 3 1 3 6   33 

Hægebostad           1 1         2 

Sirdal 1 1       1 1       2 4 

Tot. 22 16 4 6 4 6 9 4 8 10 4 91 
Tall fra SBB. (Tall for desember 2018 mangler. Korrigeringer kan dermed komme.)  

 
Hardt skadde Listerregionen samlet 
 
Her er tallene fra kommunene i Listerregionen slått sammen og framstilt med søyler – noe som viser 
tydelig et moment nevnt over. («Færre omkommer, men antallet hardt skadde ligger mer stabilt.») 
  

 
Tall fra SBB. (Tall for desember mangler. Korrigeringer kan komme.)  
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Utvikling mht trafikkdrepte i Vest-Agder 
 

 
Foreløpige tall fra SBB. 
I 2018 hadde Vest-Agder 4 trafikkdrepte. 

 
Utvikling mht trafikkdrepte i Norge 
 

 
Tall fra SBB. Mindre justeringer kan komme fram mot endelig tall i mai 2019.  

De foreløpige tall for 2018 viser 108 drepte. 
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Oversikt over infokurs/undervisning i Lister de siste årene 
 
Det viktigste Nullvisjonen gjør, er å arbeide med forebyggende trafikksikkerhet gjennom informasjon, 
undervisning, foredrag og ulike holdningsskapende tiltak. 
 
2018 ble som man ser et rekordår mht antall kurs/foredrag. Etterspørselen i 2018 har vært meget stor, 
og vi er svært nærme taket for hva vi kan rekke over. 
 
I tillegg til aktiviteten vist under har det vært kortere 10-15 minutters besøk i ca. 15 førsteklasser i 
regionen i forbindelse med utdeling av refleksvester fra AKT/Trygg Trafikk. 
 
 

 
 
Alle kurs er skreddersydde for målgruppen mht hvilke emner innen trafikksikkerhet som tas opp. 
Aktiviteten har i 2018 vært størst mot barneskole, ungdomsskole og videregående skole – som vist på 
neste side. 
 
Tilpassede opplegg for alle grupper – noen eksempler: 
 

 Opplegg for små barn er rettet mye mot refleks og det å være fotgjenger + andre temaer.  

 For litt større barn er det mye fokus på sykling blant annet. 

 Info om moped vektlegges for ungdommer + det å være passasjer i bil mmm. 

 For ferske bilførere er det fullt fokus på info om fart, ruskjøring, telefonbruk og beltebruk. 

 På foreldremøter i skole og barnehage er det mest fokus på den viktige rollen foreldre har i sin 
«trafikkoppdragelse» mht hjelm, moped, øvelseskjøring samt mye på sikring av barn i bil – 
barn i ulike aldre. 

 For pensjonister er det mye fokus på de eldres utfordringer i trafikken, elektriske rullestoler 
mm. 

 
Det er flere andre målgrupper, men det er ikke plass eller hensiktsmessig å ta med alle emner og alle 
målgrupper her. Dette er eksempler for å vise at vi leverer «skreddersøm». 
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Oversikt over antall kursdeltakere de siste årene. 
 
2018 ble et rekordår for antall personer som har deltatt på Nullvisjonen i Listers mange ulike kurs. 
Deltakerantallet varierer litt fra år til år, men når vi kan komme ut til befolkningen og treffe 4-5.000 
deltakere årlig, er det svært gledelig. Etterspørselen er stor – og «innsalg» av våre tjenester trengs 
ikke da henvendelsene er svært mange fra eks. skoler. Flere store samlinger i 2018 førte til store tall 
mht antall deltakere totalt.  

 

 
 
De siste 6 årene har vi truffet over 23.000 personer på ulike kurs/foredrag – de aller fleste innenfor 
Listerregionen – en region med ca. 37.000 mennesker. 
 

 
Fordeling av ant. kurs pr. 
kommune 
Lyngdal 19 

Farsund 26 

Flekkefjord 17 

Kvinesdal 14 

Hægebostad 5 

Sirdal 1 

Utenfor regionen  13 

Antall kurs totalt: 95 
 

 
Fordeling på ulike grupper 
 
Nye nordmenn 6 

Russ/VGS/Ungdom 31 

Elever ungd.skole 17 

Elever barneskole 22 

Barn, barnehage 1 

Ansatte komm.enheter 3 

Foreldremøter bhg/skole 5 

Voksne ulike kurs 10 

Eldre/pensjonister 0 

Antall kurs totalt 95 
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Litt informasjon om ulike tiltak i 2018 
 
Man kan ikke ta med absolutt alt, men her vises litt fra det siste årets aktiviteter. 

 
Nullvisjonens nettside www.nullvisjonen-agder.no 
Nettsiden er svært viktig for å gjøre oss synlige i regionen, fylket – og i 
landet forøvrig. Pr. januar 2019 er over 2,1 millioner artikler lest siden 
oppstart, og vi har nå nesten 2000 leste artikler pr. døgn. Noe som trolig vil 
gi over 600.000 leste artikler i løpet av 2019. Statistikken viser at et besøk 
på en artikkel gjør at 8-10 flere artikler leses! 
Det kommer en nyhetsartikkel ca. en gang pr. måned. I tillegg oppdateres 
eldre artikler og undersider. 
 

 
Listerregionens Facebookside 
Over 5200 personer følger nå vår Facebookside. Vi har også i år hatt 
kampanjer for å øke engasjementet. Jo flere som liker vår side – jo flere 
kan vi nå med informasjon. Vi opplever et stort engasjement. Det er nå blitt 
vanlig med flere ti-talls «liker»-klikk på det vi publiserer. En film fra et 
arrangement i Flekkefjord ble sett av over 70.000 personer fordelt på hele 
landet, etter utallige delinger. Et sterkt innlegg med historien til 
sannhetsvitne Maria Tellefsen ble spredd til hele Norge og lest over 
175.000 ganger – og kommentert flere hundre ganger – noe som også har 
økt etterspørselen etter Maria som en bidragsyter på ulike arrangementer. 
Det har garantert også fått mange til å tenke trafikksikkerhet. 

 

 
Media 
I 2018 har Nullvisjonen vært 15 ganger i regionens aviser (inkl. radio) – 
dette er en nedgang fra ca. 30 i 2017. Mye av nedgangen skyldes færre 
leserinnlegg fra Nullvisjonen side, rett og slett fordi ulike opplegg på skoler 
er prioritert. 
Man finner som vanlig lenker til alt fra media på vår nettside, under region 
Lister. 

 
 
Ungdomsprosjektet 2018 
I 2018 var det 11 deltakere i prosjektet. Alle fullførte. Ingen uteble fra 
samlinger, og ingen ble utestengt pga forseelser i trafikken. Vi hadde også 
i år med oss ulike ressurspersoner på samlingene. Tre deltakere valgte 
Rudskogen som premie, og 8 valgte bilreparasjon.  
På turen til Rudskogen i oktober 2018 hadde vi med oss 4 lærere fra de 
videregående skolene i regionen – lærere som har arrangert regionens 
trafikkdager i en årrekke. «Gjenytelsen» var at disse skulle hjelpe oss med 

å rekruttere nye deltakere for 2019 – noe som viste seg å være svært vellykket. I løpet av få uker i 
oktober/november 2018 var 2019-prosjektet fulltegnet og vel så det. Så får vi håpe ungdommene 
møter opp – det er nemlig den store utfordringen, og det har tiltatt år for år. 
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Alcoa Lista – en rett og slett utrolig satsing i 2018 
Alcoa Lista har gjennom 2018 tatt et stort og viktig samfunnsansvar mht 
trafikksikkerhet i vestre del av Vest-Agder. Bedriften er et aluminiumsverk 
med ca. 270 fast ansatte og ca. 150 faste sommervikarer - en meget stor 
hjørnesteinsbedrift i Farsund kommune.  
I 2018 har Nullvisjonen fått være med på hele 5 dager i Farsund kino for å 
snakke om trafikksikkerhet for over 550 deltakere til sammen.  

To dager ble arrangert for sommervikarene. Disse dagene hadde vi også med Maria Tellefsen som 
holdt et innlegg deltakerne vil huske lenge.  
En egen sikkerhetsdag ble arrangert for alle elever på 10. trinn i Farsund. 
Høsten 2018 ble det arrangert to dager for alle fast ansatte. På disse siste dagene hadde vi med UP-
sjef Øystein Krogstad. Viktig å nevne er at man treffer mange voksne menn her. 
Meget god satsing fra Alcoa – og kanskje det viktigste tiltaket i 2018 mht å få mange personer til å 
tenke trafikksikkerhet.  
 
 

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. 
 
 

 
 

Nye brosjyrer 2018 
Våre gamle informasjonsbrosjyrer fra 2012-13 er nå fornyet med ny 
design, nytt format, nye bilder, mye nytt innhold og en annen fordeling av 
informasjonen. Brosjyrene deles ut på ulike kurs og arrangementer og de 
ligger som PDF på vår nettsida. 
I hele 5 av 6 kommuner står brosjyrene i fine stativer på rådhusene. I 2 
kommuner finner man dem også andre steder. 

 
 

Viktige lokale bidrag 
Engasjementet blant ungdom i Kvinesdal gjennom «Kjør me ved» 
prosjektet har fortsatt i 2018. Nye filmer er laget, og spredningen er stor. 
Flere av de sentrale ungdommene har vært med Nullvisjonen på ulike 
arrangementer og undervisning for elever på ungdomsskoler og 
videregående skoler. Innslag med informasjon og appell «ungdom til 
ungdom» har vært svært nyttig. Vi som arbeider med trafikksikkerhet 

ønsker en endring i holdninger, og det ungdommene i Kvinesdal viser er nettopp en holdningsendring. 
 

 

Videregående skoler – VG 2 
Nullvisjonen har fått være med Frode Haavaag på de aller fleste av hans 
skolebesøk de siste par årene. Opplegget blir kjørt i en dobbeltime for alle 
elever på VG2 på de ulike skoler/avdelinger i Listerregionen. På denne 
måten har vi fått møte veldig mange ungdommer i en viktig aldersgruppe. 
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Trafikksikkerhetsdager 
Også i 2018 ble det arrangert trafikksikkerhetsdager på de fleste 
videregående skolene i Vest-Agder. Nullvisjonen i Lister har sitt 
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 fylkets tre Nullvisjonsmedarbeiderne ofte om både 
trafikkdager i hele Vest-Agder, diverse mindre kurs og ulike arrangementer. 

 
Konferanser, arrangementer etc. 
Nullvisjonen deltok i 2018 på den årlige Nyttårsaksjonen ved Dyreparken, 
en lokal trafikksikkerhetskonferanse i Kr.sand og Trygg Trafikks årlige 
landskonferanse i Oslo. Til nyttår fikk vi lov til å skryte av Farsund 
kommunes oppfinnelse – Hjertesoner – et tiltak som har spredd seg til 
absolutt hele landet nå. Vi har deltatt på et kurs om sikring av barn i bil 

arrangert av en produsent av barneseter. Et større arrangement i forbindelse med Tour des Fjords var 
vi med på i mai. Vi har også, i Fylkestrafikkutvalget, prøvd å forklare ledelsen for de videregående 
skolene i fylket viktigheten av å fortsette med skolenes trafikksikkerhetsdager. 

 
 

Nye Nordmenn 
Det bør også nevnes at Nullvisjonen holder mange kurs for NYE 
NORDMENN med ulik status. Voksenopplæring og flyktningmottak har 
behov for å få ut informasjon om trafikksikkerhet til denne gruppen, og de 
inviterer jevnlig inn Nullvisjonen. Nedlagte mottak vil kanskje føre til færre 
av disse oppdragene framover? Uansett – en svært viktig gruppe å nå. 

 
 

Teknisk senter i Flekkefjord 

Årlig holdes det et to-dagers opplegg for alle elever på 9. trinn i Flekkefjord 
– arrangert av Teknisk senter. Dagenes innhold er rettet mot sikkerhet til 
sjøs og på land, og det har også vært bygget både «Olabiler» og 
«Karibåter». 
Vi er glade for at Nullvisjonen har fått være fast innslag på disse dagene. 
 

 

2019 er i full gang… 
 
Dette får holde mht informasjon om 2018 – nå er 2019 i gang. 
Med ønske om godt samarbeid for trafikksikkerhet i 2019, og et håp om at denne årsrapporten gir et 
lite innblikk i noe av det Nullvisjonen i Lister driver med. Se vår nettside for årsrapporter for alle 
tidligere år – og følg gjerne vår Facebookside for innsyn i «daglig drift». 
 
De fleste ulykker skyldes trafikanters atferd.  
Vårt informasjonsarbeid retter seg mot denne atferden og spisses mot de ulike trafikantgrupper og 
aldersgrupper. 
Godt nytt trafikkår! 
 
Torstein Salvesen 
Nullvisjonen i Lister 
Lyngdal, 2. januar 2019 
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