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Vi er fremdeles best i verden når det gjelder lave tall for drepte og hardt skadde i trafikken, men som
flere store idrettsutøvere minner oss om: «verdensmester er ikke noe man er, men noe man har
vært», vi må stå på videre!
Vi har en økning i trafikkdrepte på landsbasis fra 2017 til 2018 med 2 flere omkomne, på Agder har vi
en sterkere økning og lokalt er også flere medmennesker rammet av alvorlige skader og dødsfall i
trafikken.
- Nullvisjonen Agder arbeider videre for å bidra til å bedre vår atferd for å redusere tallene
ytterligere.
Per Kristian Hyldmo, som er overlege – og leder traumeenheten ved Sørlandet Sykehus HF uttaler i
Nullvisjonens filminnspilling: «Hvert år er det mange som dør i trafikkulykker – og enda flere som blir
alvorlig skadd for resten av livet. Det er mye lidelse og sorg involvert! Jeg mener det er billigere og
bedre å forebygge disse skadene enn å reparere dem!» Det holdninger som dette som står helt
sentralt i Nullvisjons Agder og vår eksistens.
Dersom Norge hadde samme definisjon og kartleggingsmetoder som våre naboer i Sverige, ville vi
(gitt samme forhold mellom offisielle tall og helsevesenets pasient data) se at spesielt tallene for
gående og syklende økes fra 25% av de drepte og hardt skadde, til 76%! Altså fra ¼ til ¾ - en
dramatisk økning som skyldes at vi i Norge i liten grad involverer helsevesenets tall i våre offisielle
statistikker, her kan det altså finnes store mørketall!
Nullvisjonen for Søgne, Songdalen og Vennesla går i likhet med kommuner og fylkeskommuner inn i
et spennende år med store omveltninger i kommunestrukturen og fylkessammenslåing.
Likevel vil vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid fortsette som tidligere, men vi får
muligheten til å treffe enda flere medmennesker i nye kommuner og sammenhenger.
- I 2018 har vi gjennom vårt arbeid nådd over 7.000 mennesker i ulike arrangement og
foredrag, og samlet sett møter Nullvisjonen Agder svært mange mennesker i hele fylket
gjennom året. Vi er en viktig aktør som når ut til «grasrota» gjennom hele året med vårt
budskap om forhold som trygger hverdagen i trafikken.

I 2019 har vi et spesielt ønske om å komme inn i kommunenes personalmøter i alle enheter, på
foreldremøter i skoler og barnehager og selvsagt i andre arenaer der vi møter «versting gruppen»
som dessverre er menn 45+.
Her er næringslivet sentrale medspillere, og vi ser at Nullvisjonen i Lister regionen har gjort en
banebrytende jobb ved å komme inn på store bedrifter som Alcoa og Eramet fordi bedriftene ser
trafikksikkerhet som et sentral ledd i deres HMS arbeid – gode eksempler til etterfølgelse.
Vedlagt følger vår årsrapport for 2018 – vi takker alle som gjennom året bidrar på ulike måter i vårt
arbeid, og vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid i 2019.
Kjør forsiktig – det er noen som er glad i deg!
Med hilsen
Tom Erik Dønnestad
Leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
Mobil 90667689
Besøksadresse: Søgne Rådhus – Rådhusveien 1 – 4640 SØGNE
Postadresse: Postboks 1051 – 4682 SØGNE
www.nullvisjonen-agder.no
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Leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
Tom Erik Dønnestad er leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og
Vennesla.
Nullvisjonsarbeidet i Vest Agder finansieres av- og har sin faglige
ryggdekning i Vest Agder fylkeskommune v/samferdselsavdelingen
sammen med Statens Vegvesen.
Gode samarbeidspartnere i kommunene, andre regioner i
Nullvisjonen, 18Pluss og Trafoen, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og
Politiet er blant de mange som deler kompetanse og erfaringer i
arbeidet for å nærme oss Nullvisjonen.
Nullvisjonen i Agder har også i 2018 hatt stort fokus på å gjøre Nullvisjonen Agder til et kjent
begrep og en naturlig aktør innen trafikksikkerhet i regionen. Både gjennom utstrakt
samhandling med media, aktiv bruk av Facebook og øvrig utadrettet virksomhet oppleves det
som om vi er på rett vei, noe vi også får positiv respons på.
Nullvisjonen Agder har arbeidet for komme inn i foreldremøter i barnehager og skoler i regionen.
Dette har i økende grad lykkes i barnehage sektoren i 2018 – selv om vi fremdeles har et
betydelig potensiale. Målet for 2019 er at vi også kan komme inn på personalmøter i skoler og
barnehager og de kommunale enheter og sektorer. Det er i denne forbindelse godt å vite at vi
har solid politisk ryggdekning gjennom alle ordførere i regionen, noe vi håper vi gi praktiske
resultat i 2019.
På nasjonalt nivå omkom det i 2018 (foreløpige tall) på landsbasis to personer flere i trafikken
sammenlignet med 2017, som var året med lavest registrerte omkomne i trafikken siden
registreringene begynte på 1940 tallet. Her i sør har Aust Agder vært spesielt utsatt i 2018, men
også i Vest Agder har vi hatt en økning i tallet på trafikkdrepte, endelige tall foreligger p.t. ikke.

Dersom Norge fulgte samme definisjon av ulykker og skader og antatt samme forhold mellom
offisielle tall og pasientdata som Sverige, ville det statistiske skadebildet i trafikken i Norge sett
helt annerledes ut. Det er spesielt gående og syklende som stikker seg ut - fordi disse i mange
tilfeller ikke blir registret som trafikkskadde i ulykkesstatistikken i Norge, kun i sykehusenes
interne systemer som i dag ikke ses som en offisiell statistikk.
Myke trafikanter, som i den offisielle Norske statistikken står for 25 prosent av de drepte og
hardt skadde, ville økt sin andel til 76 prosent. Altså fra én fjerdedel til tre fjerdedeler!
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Tallenes tale
2017 hadde de laveste tall for omkomne i veitrafikken siden tellingene startet like etter andre
verdenskrig. De foreløpige nasjonale tallene som foreligger pr i dag viser at 2018 endte opp med
2 flere trafikkdrepte enn 2017, altså har vi i to påfølgende år hatt det vi kan kalle rekordlave
antall trafikkdrepte, selv om hver eneste omkomne og skadde er en for mye.
Dessverre har vi også i år hatt dødsulykker i vår region, og det er totalt 10 omkomne på veien i
Agder, hvorav 4 i Vest Agder. Fordi tallene ikke er endelige før i 2. kvartal kan vi ikke
offentliggjøre tall på kommunalt nivå, men vi vet at det er både dødsulykker og ulykker med
hardt skadde i vår egen region.

Tallet på drepte ungdommer synker – merk likevel at 16 av 17 trafikkdrepte i 2018 var gutter.

I Vest Agder har vi 4 trafikkdrepte I
2018 mot 3 året før, mens man I
Aust Agder har en økning fra 1 til 6
drepte. Ved årsskiftet foreligger
ingen endelige rapporter som kan
gi oss gode faglige svar på den
sterke økningen I Aust, mens vi I
Vest fremdeles har færre drepte
enn snittet de siste 10 årene.
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Mediekontakt
Trafikksikkerhet og Nullvisjonen-Agder er forhold som interesserer og fenger mange, fordi vi alle
er trafikanter og dessverre har et forhold til trafikkulykker.
Media er positive til å lage gode saker, og vi
har gjennom året hatt flere gode oppslag hos
N247, NRK, Fædrelandsvennen, Vennesla
Tidende, BS-nett, Radio Loland og andre.
Bildene her er hentet fra «Event Øvrebø».
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
har hatt flere gode oppslag i 2018 på ulike
saker – fra Ungdomsprosjektet, aktuelle lokale
forhold og informasjonsoppslag. Nullvisjonen er i flere tilfeller også benyttet som
kildehenvisning ved ulykker eller grove fartsovertredelser i området.

-

https://www.fvn.no/god_helg/i/e1gEXa/-Det-er-noe-goy-med-fart
http://n247.no/?nyhet=8221
http://n247.no/?nyhet=6956
https://www.venneslatidende.no/kjop-tilgang?aId=1.2241156
https://www.venneslatidende.no/nyheter/goy-og-tankevekkende-1.2481445
https://www.venneslatidende.no/nyheter/skremt-av-mopedkultur-det-verste-er-atforeldrene-tillater-det-1.2497052
https://www.nrk.no/sorlandet/ungdom-deler-skrytevideo_-rakjorer-og-stikker-frapolitiet-1.14195214
http://www.venneslatidende.no/nyheter/skal-vise-hva-som-kan-skje-i-en-ulykke1.2144880
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Markedsføring
Synlighet og det å være kjent i trafikkbildet og i trafikantenes bevissthet er et viktig ledd i vårt
holdningsskapende arbeid. Det er etterhvert en god gjenkjennelse av Nullvisjonen i regionen.
Vi har gjennom året hatt god kontakt med media som man ser – i tillegg har Nullvisjonen Agder
samlet også valgt å dele ut forskjellige effekter som refleks artikler, is skraper og «head overs» i
forbindelse med våre arrangementer og den nasjonale refleksdagen m.v.
Den synligheten og markeringen som også ligger i tydelig «uniformerte biler» er viktig for oss.
I tillegg brukes også Facebook aktivt og vi gjorde i 2018 et forsøk med kino reklame på alle
fylkets kinoer, og vi har produsert et sett «filmsnutter» til bruk i sosiale media.

Ungdomsprosjektet
Også i 2018 arrangerte vi Ungdomsprosjektet med suksess. Fordi vi erfarer at deltakere ofte
flytter mellom skoleårene, endrer vi i 2019 opplegget til å fullføres innen samme skoleår.
For bare 10 år siden hadde vi i Norge 60-70
trafikkdrepte ungdommer årlig, i 2018 er tallet
kommet ned i 17, hele av disse er 16 gutter!
Gjennom 4 samlinger – hvorav den ene omfatter
18pluss kurset – får deltakerne mellom 18-24 år
et innblikk i trafikksikkerhet og betydningen av
egen atferd i trafikken. (www.18pluss.no)
I en samling har vi med oss sannhetsvitner som hver på sin måte har opplevd trafikkulykkens
tragedie. Til denne samlingen oppfordret vi også deltakeren til å ta med seg foreldre eller
andre i familien, og vi opplever at dette blir svært godt mottatt fra foreldregenerasjonen.
Selve «rosinen i pølsa» - turen til Rudskogen var også i 2018 en stor opplevelse, og deltakerne
rapporterer om mye og god læring gjennom Ungdomsprosjektet – og selvsagt Rudskogen.
Enkelte deltakere velger sikkerhetsreparasjon av egen bil i stedet for Rudskogen og får med det
en tryggere bil. Mere info finnes på våre Facebook sider.
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Nyttårsaksjonen

Nyttårsaksjonens årlige fokus på drepte og hardt skadde i trafikken får godt oppslag i media og
vil i noen grad ha en betydning i forebyggende sammenheng – men ikke minst setter det fokus
på og minner de vi mister gjennom året – og de som skades i trafikken. Det er et stort og tungt
fagmiljø som hvert år står bak denne aksjonen.

Trafikksikkerhets dager på ungdoms- og videregående skoler
Gjennom vår-halvåret samhandler de tre Nullvisjons regionene tett om å bidra til å arrangere
Trafikksikkerhetsdager på alle fylkets videregående skoler samt flere ungdomsskoler.
Gjennom denne dagen på den enkelte skole er det samlet sett flere tusen som får informasjon
og tankevekkere knyttet til trafikksikkerhet – og i mange
tilfeller kombinert med informasjon om rusmidler og
russebilers sikkerhet.
TS dagene har variert innhold mellom skolene – noen går
for fullskala opplevelser og bruker hele dagen, andre
begrenser seg til foredrag og ½ dager. Uansett får elevene
en tankevekker som i stor grad også bidrar til å gjøre dem
mere bevisst i deres trafikale atferd.

Besøk på skoler og i barnehager
Gjennom året besøker Nullvisjonen mange skoler og
barnehager i regionen. Det kommer mye positive
tilbakemeldinger når Nullvisjonen deltar i foreldremøter og
senere også med informasjon ved barnehagenes
leveringspunkter for å veilede foreldre om hvordan man
kan trygge barna i leveringstidspunktet.
I småskolen bistår Nullvisjonen i utlevering av refleksvester til alle 1. klassinger, mens vi for de
eldre barna har ulike trafikktema for klassene eller trinn på skolene. Også for skolene er det
meget aktuelt å ha Nullvisjonen som et innslag på foreldremøter, men her har det ikke vært
mulig å få dette til frem til nå – med hederlig unntak av Samkom skole i Vennesla.
Vi tror på en bedring i 2019 for de øvrige skolene i regionen.

6

Tittel

Arrangementer gjennom året
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har sammen med kolleger i Lindesnes og Lister
regionene stått for en rekke arrangementer i 2018 – der fokus er trafikksikkerhet.
Event Øvrebø ble arrangert for første gang i 2017 – et samarbeid mellom Moonlight
ungdomsklubb, Frivilligsentralen og Nullvisjonen Agder. Arrangementet hadde fokus på
trafikksikkerhet og med besøk fra nødetatene, sannhetsvitner og egne ressurser ble dette svært
godt mottatt – og vil bli videreført og forsøkes brukt også andre steder.
Foruten lokale arrangement som «Event Øvrebø», «Fra hei til hav», folkemøter og «transport og
lærlingemesterskap» arrangeres det altså en rekke trafikksikkerhetsdager/fagdager på skoler og
vi har i 2018 også arrangert egne kurs for eldre bilførere med bistand fra Statens Vegvesen og
Trygg Trafikk. Nullvisjonen er inne i barnehager og kjøpesentre, helsestasjoner og ikke minst i
politiske fora som kommunestyre og tjenesteutvalg, rektormøter og personalmøter på skoler
m.v . Vårt tilbud spenner altså over hele befolkningen, tilpasset de enkelte arrangement.
Gjennom 2018 har vi i de mange ulike settinger møtt over 7.000 personer – noe som er et høyst
respektabelt antall. Flesteparten treffer vi på trafikkdager på skolene og på ulike arrangementer,
men også grupper på helsestasjoner i barnehager og de ulike klassetrinn bidrar til det høye tallet.

Fornyelse av brosjyrer
Vi har i første halvår revidert og fornyet alle våre informasjons
brosjyrer slik at disse er tidsriktige og oppdaterte.
Brosjyrene deles ut ved arrangementer, men er også
tilgjengelige i alle kommunale servicetorg samt i
Fylkeskommunens lokaler.

Samhandling med andre
Gjennom året samhandler vi med et bred sammensatt spekter av enkeltpersoner og etater,
enheter og bedrifter. Våre oppdragsgivere i Vest Agder fylkeskommune, og
Nullvisjonskommunene er selvsagt sentrale, sammen med Politiet, Statens Vegvesen, Trygg
Trafikk, brann- og ambulansetjenesten, motorsportmiljøet, næringslivet, skoler og ikke minst
våre flotte sannhetsvitner som bistår oss i ulike foredrag og situasjoner.
Det brede og gode samarbeidet er svært godt og avgjørende for å nå Nullvisjonen.
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Ulykker og statistikk i vårt område i 2018
Vi har gjennom året hatt alvorlige ulykker i vår region, der noen av våre medmennesker har fått
alvorlige skader og er omkommet, endelige tall foreligger først i 2. kvartal.

Satsningsområder i 2019
Nullvisjonen har egne arbeids- og styringsgrupper som er regionleders støtteapparat og bistår
med faglige innretninger og kompetanse i tillegg til styringssignaler fra våre eiere.
Kommune- og fylkessammenslåingen vil prege 2019 for de involverte, så også for Nullvisjonen
Agder. Styringsgruppen har i samråd med Fylkeskommunen besluttet at vi starter arbeid inn mot
Iveland kommune i første omgang, men etter hvert også ser mot Lillesand og Birkenes – samt
deler av nåværende Kristiansand, som har et trafikk mønster som likner fylket forøvrig. I samråd
med regionleder har styringsgruppen også besluttet å videreføre dagens gode drift, samtidig
som man i 2019 ønsker å videreføre fokus på ulykker med moped, MC og ATV – en type ulykker
som lett får alvorlige konsekvenser og som sett i forhold til kjørte kilometer har en sterk
overhyppighet også i vår region. Vi bygger videre på samarbeid med ulike
interesseorganisasjoner og aktører i miljøet og håper å kunne bidra til en positiv utvikling.
Vi ønsker også å arbeide videre for mere innpass i foreldre- og personalmøter i barnehager og
skoler med informasjon og treffpunkter der atferd, rollemodeller og sikkerhetstenkning er i
fokus. Det er også viktig for oss å møte elevene i skolene med vår informasjon. Vi ser det som
viktig å utvide samhandlingen med de kommunale SLT koordinatorer og Frivilligsentralene der
det er naturlig utfra deres aktiviteter.
Sikre skoleveier og bevisste foresatte som sammen med barna bidrar til å trygge hverandre er
også i fokus – og det er naturlig å arbeide for å innføre Hjertesoner rundt alle barneskolene i
regionen. Hjertesoner er et flott tiltak som ble startet i Vanse for å sikre barna på skoleveien ved
at foresatte og skole sammen definerer sikre steder hvor barna settes av på vei til skolen, hvis
barnet ikke kan gå eller sykle hele skoleveien. www.hjertesone.no

Vi takker alle som gjennom 2018 på ulike måter har bidratt i Nullvisjonens
arbeid for deres positivitet, kreativitet og store engasjement.

Tom Erik Dønnestad – Januar 2019
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
E-post tom.erik.donnestad@sogne.kommune.no
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