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ÅRSRAPPORT FOR 2021 - Nullvisjonen i Lister 
 

DRIFT OG ØKONOMI I 2021 
 
GENERELT 
Nullvisjonen i Lister er en del av Nullvisjonen Agder. Tre medarbeidere utgjør Nullvisjonen Agder, og 
disse dekker til sammen de tre regionene Listerregionen, Lindesnesregionen og region Kr.sand inkl. 
Iveland. Avdeling Lister jobber primært i de 6 kommunene i Listerregionen; Flekkefjord, Sirdal, 
Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad. Vi har i tillegg noen oppdrag i østlige Agder når tiden 
tillater dette. Det er mye samarbeid mellom de tre Nullvisjonsmedarbeiderne som i utgangspunktet 
arbeider i hver sin region. Flere arrangementer krever at to medarbeidere stiller opp – og ofte alle tre.  
 
KORONA 
Dessverre ble også 2021 et år sterkt påvirket av Korona. Mange av vårens store trafikkdager måtte 
avlyses pga smittesituasjonen. Noen arrangementer ble gjennomført i litt mindre utgaver – basert på 
skolenes kohorter og uten store fellessamlinger. Året totalt sett ble derfor preget av et stort antall 
mindre kurs med færre deltakere enn vanlig på hver samling. (Se oversikter for flere detaljer.) 
 
ØKONOMI 
Agder fylkeskommune finansierer Nullvisjonen Agder, og Nullvisjonslederne er ansatt i hver sin 
vertskommune. Nullvisjonen i Lister har også i 2021 fått midlene til å strekke til. Ønskede tiltak, 
bortsett fra diverse avlysninger nevnt over, er gjennomført, og vi har holdt oss innenfor driftsbudsjettet, 
ved litt hjelp av fond.  
 
Listerkommunenes økonomiske bidrag til Nullvisjonen er kun til kontorhold. Utover dette har hver 
kommune ansvar for å ha en kontaktperson for Nullvisjonen i Lister. Dette er en kommunalt ansatt 
som har ansvar for trafikkrelaterte oppgaver som f.eks. å rullere kommunens trafikksikkerhetsplan.  
 
Det viktigste for Nullvisjonen er forebyggende- og holdningsskapende arbeid gjennom saklig 
INFORMASJON om fakta knyttet til trafikkatferd. Trafikanters atferd har meget stor betydning for 
trafikksikkerhet da de aller fleste ulykker skyldes nettopp atferd. 
 
 VÅRT FOKUS 

 Kurs / opplæring / undervisning / foredrag for ulike grupper 

 Informasjon via eks. sosiale medier, nettside, brosjyrer, aviser, film, podkast, reklame, radio 

 I tillegg deltar vi på noen trafikkrelaterte arrangementer arrangert av andre. 

 

KOMMUNALE KONTAKTPERSONER FOR NULLVISJONEN I LISTER 2021 
 

Lyngdal kommune Britt Alice Oseassen 

Farsund kommune Hilde Synnes Drønen 

Flekkefjord kommune Terje Tjørhom 

Kvinesdal kommune Randi K. Larsen 

Sirdal kommune Ingeborg Selma Kvæven 

Hægebostad kommune Arnt Nøkland  

 
Kontaktpersonene gjør meget gode jobber i sine kommuner, og det samarbeides også en del på tvers 
mellom kontaktpersonene. Samarbeidet med Nullvisjonen dreier seg ofte om befaringer av skoleveier, 
arbeid med trafikksikkerhetsplaner, felles deltakelse i utvalg og andre møter, planlegging av ulike 
tiltak, generell «døråpning» mm. Det har ikke vært avholdt fellesmøter med kontaktpersonene i 2021. 
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STYRINGSGRUPPE FOR NULLVISJONEN 2021 
 
Styringsgruppen for Nullvisjonen Agder består av trafikksikkerhetskoordinator i avdelingen Forvaltning 
og samfunnssikkerhet i Agder fylkeskommune og tre kommunalsjefer i de tre vertskommunene der 
nullvisjonslederne er ansatt. Nullvisjonslederne møter også. 
 
Møtene i 2021 har vært holdt digitalt. Et par forsøk på fysiske møter ble dessverre mislykkede da 
skiftende smittesituasjoner og tilhørende restriksjoner førte til at de måtte avlyses. 
 

Cato Moen Trafikksikkerhetskoordinator, Agder fylkeskommune 

Kristine Valborgland Kommunalsjef, Lyngdal kommune 

Vidar Homme Kommunalsjef, Vennesla kommune 

Rune Stokke Assisterende rådmann, Lindesnes kommune 

Torstein Salvesen Leder, Nullvisjonen i Lister 

Bjørn Ivar Birkeland Leder, Nullvisjonen i Lindesnesregionen 

Tom Erik Dønnestad Leder, Nullvisjonen i region Kr.sand 

 

 

OVERSIKT OVER KURS 
 
Det viktigste Nullvisjonen i Lister gjør, er å arbeide med forebyggende trafikksikkerhet gjennom 
informasjon, undervisning, foredrag og ulike holdningsskapende tiltak. Tradisjonelt har all undervisning 
samlet vært kalt for «KURS». 
 
I 2021 ble det holdt 94 kurs av ulik lengde. 23 kurs ble avlyst. Noen av de avlyste kursene var planlagt 
som større kurs, men de ble i flere tilfeller erstattet med flere mindre kurs. Så antall avlysninger er 
reelt sett ikke så høyt som 23. Når det gjelder «tapt antall» deltakere, er dette ca. 500. (Se senere 
oversikt.) For å sammenligne litt så var det 25 stk avlyste kurs året før, i 2020. Kan 2022 bli normalt?  
 
 

 
 
Siste søyle viser at 94 kurs ble avholdt i 2021. Koronasituasjonen tatt i betraktning er vi fornøyd med 
etterspørselen – og viljen til smittetilpasninger – fra alle kommuners ulike enheter. Men smitten gjorde 
at mye også ble avlyst. Som vi ser av oversikten ble det enda mer avlyst i 2020 med hele 25 kurs i 
minus i forhold til planlagt. Så, den jevne økningen i antall kurs gjennom mange år fikk en «korona-
knekk» i 2020 og 2021. 
 
 

49
71 73 80

90 95 99
76

94

0

20

40

60

80

100

120

ÅR 2013 ÅR 2014 ÅR 2015 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021

Antall kurs holdt 

mailto:nullvisjonen@lyngdal.kommune.no


 

Nullvisjonen Agder – Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid 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 

nullvisjonen-agder.no 

3 

SKREDDERSYDDE KURS 

 
All undervisning tilpasses gruppene vi skal treffe mht innhold, fokus, tiden vi får til rådighet, hva det 
ønskes mest fokus på osv. Full fleksibilitet tilbys. Oppleggene fornyes kontinuerlig med de siste tall, 
nye bilder og filmer, aktuelle utfordringer og eksempler fra ulykker. Noen stikkord nedenfor. 
 

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

 For litt større barn er det mye fokus på eks. 
sykling og beltebruk i bil og buss. 

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

 For elever på videregående skoler og 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 foreldrerollen mht 
«trafikkoppdragelse», hjelmbruk, moped, 
øvelseskjøring samt mye på sikring av barn i bil. 

 For ansatte i kommunale enheter er det fokus på 
bruk av bil i jobben, risiko ved stress, telefonbruk, 
belte, fart, viktigheten av god atferd også pga 
signaleffekt når man kjører kommunale biler mm. 

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

 For den viktige gruppen «nye nordmenn» er det 
«full pakke» ang. norsk trafikk og vårt lands holdninger til eks. refleks, sykling, beltebruk, fart, 
ruskjøring, trafikkregler osv. 

 Våre tilhengere Bråstopp i 10 km/t og «Veltepetter» er svært mye i bruk for de fleste grupper. 

 I tillegg deltar vi på en del arrangementer med stands. 
 

 

ANTALL KURS PR. KOMMUNE DE SISTE ÅRENE 
 
Oversikten her viser de siste 6 årene, samt totalantall for disse årene. Fordelingen mellom store og 
små kommuner mht antall kurs og antall innbyggere er ganske «riktig». Etterspørselen er altså ganske 
jevnt fordelt i regionen – med naturlige svingninger fra år til år. Noen større kurs har tradisjonelt vært 
holdt i Lyngdal og Farsund, noe som gir noe høyere tall over tid for disse kommunene. 
 

Antall kurs pr. kommune 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. siste 6 år 

Lyngdal  20 25 19 26 18 17 125 

Farsund  17 17 26 15 13 37 125 

Flekkefjord  7 10 17 19 7 8 68 

Kvinesdal  12 20 14 23 16 8 93 

Hægebostad  5 5 5 5 7 3 30 

Sirdal  4 4 1 3 4 1 17 

Utenfor regionen  15 9 13 8 11 20 98 

Antall kurs totalt:  80 90 95 99 76 94 534 
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ANTALL KURSDELTAKERE PR. KOMMUNE DE SISTE ÅRENE 
 
Også her ser vi at fordelingen mellom store og små kommuner er ganske «riktig» mtp befolkning. 
Farsund utmerker seg dog med et meget høyt resultat fordi vi der fikk muligheten til flere opplegg på 
nesten alle skoler. Det var også mye aktivitet utenfor regionen i 2021. 
 
Man ser at KORONA har hatt stor innvirkning på aktiviteten i 2020 og 2021. I 2020 ble det 1590 
deltakere færre enn planlagt pga avlysninger. Tallet for 2021 er noe bedre med ca. 500 i minus i 
forhold til planlagt. Så begge disse KORONA-årene kunne vært gode år mht et stort antall deltakere. 
 
Antall deltakere pr. 
kommune 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. siste 6 år 

Lyngdal  547 1206 1159 987 436 381 4716 

Farsund  720 828 1421 666 262 1043 4940 

Flekkefjord  377 597 1200 905 187 149 3415 

Kvinesdal  311 475 328 702 373 156 2345 

Hægebostad  155 211 153 141 88 57 805 

Sirdal  168 146 16 103 203 18 654 

Utenfor regionen  778 824 915 421 367 934 4239 

Antall deltakere totalt: 3056 4287 5192 3925 1916 2738 21114 

 
 
ANTALL KURSDELTAKERE TOTALT DE SISTE ÅRENE 
 
2021 ble ikke det første normalåret etter 2020-pandemien som vi ønsket. 2021 ble enda et KORONA-
år. Ca. 500 deltakere mer kunne vært registrert i 2021 uten smitteavlysninger – noe bedre enn 2020 
som hadde 1590 færre deltakere enn planlagt pga avlysninger. Så begge disse KORONA-årene 
kunne vært gode år mht et stort antall deltakere. 
 

 
 
2020-tallet kunne vært 3506 uten Korona. (Omtalt i fjorårets årsrapport.) 
2021-tallet kunne vært ca. 3250 uten Korona. 
Begge de siste to årene kunne blitt ganske normale år, men smittesituasjonen «ville» det annerledes. 
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ANTALL KURS FORDELT PÅ ULIKE GRUPPER 
 
Vi ser av oversikten at tallene også i 2021 har vært størst for kurs for elever i barneskole, 
ungdomsskole og videregående skole. Dette handler i stor grad om hvor etterspørslene kommer fra, 
og det passer bra med fokus på tidlig innsats. 
 

Antall kurs pr. gruppe 
totalt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. siste 6 år 

Nye nordmenn  14 9 6 4 4 3 45 

Russ/VGS/Ungdom  22 24 31 17 17 19 144 

Elever ungd.skole  11 20 17 12 12 11 108 

Elever barneskole  11 14 22 36 36 51 166 

Barn, barnehage  1 1 1 0 0 0 4 

Ansatte komm.enheter 3 3 3 2 3 5 19 

Foreldremøter bhg/skole 4 6 5 5 1 0 21 

Voksne ulike kurs  13 10 10 3 3 5 45 

Eldre/pensjonister  1 3 0 0 0 0 4 

Antall kurs totalt  80 90 95 76 76 94 534 
 
Undervisningen fornyes hele tiden, og den skreddersys for de ulike deltakergruppene slik at innholdet 
passer best mulig. 2. klassinger trenger et annet innhold enn 6. klassinger. Russ trenger et annet 
innhold enn 9. klassinger – og likedan ang. eks. småbarnsforeldre kontra eldre. Tiden man tildeles er 
også ulik fra skole til skole. De siste årene har dette ført til at det hvert år er laget mellom 60 og 70 
ulike opplegg for å tilpasse undervisningen til de gitte rammene, deltakergruppene og behovene. 
 
 

ANTALL KURSDELTAKERE FOR ULIKE GRUPPER 
 
Oversikten viser at aktiviteten i videregående skole ble mest rammet av KORONA-situasjonen også i 
2021. Lavt antall kurs for gruppen «Nye nordmenn» skyldes nedgang i mottak og bosetting.  

 
Antall deltakere pr. 
gruppe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. siste 6 år 

Nye nordmenn  296 321 241 191 74 70 1193 

Russ/VGS/Ungdom  1398 2076 2129 1698 497 435 8233 

Elever ungd.skole  258 749 541 426 402 686 3062 

Elever barneskole  514 517 1422 1250 804 1271 5778 

Barn, barnehage  70 45 0 25 0 0 140 

Ansatte komm.enheter 26 103 35 37 33 125 359 

Foreldremøter bhg/skole 109 248 313 271 19 0 960 

Voksne ulike kurs  376 99 511 27 87 151 1251 

Eldre/pensjonister  9 129 0 0 0 0 138 

Antall deltakere totalt 3056 4287 5192 3925 1916 2738 21114 
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TRAFIKKDREPTE I LISTER FORDELT PR. KOMMUNE DE SISTE 20 ÅRENE 
 
For tredje gang i historien har vi i 2021 et år uten dødsfall i trafikken i Listerregionen. Dette skal vi 
selvsagt være glade for, men det er kort tid siden 2020 da regionen opplevde 2 trafikkdødsfall. Begge 
var unge gutter. Og med 5 dødsfall i Agdertrafikken i 2021 har den positive utviklingen i Listerregionen 
en kraftig bismak. 
 
3 ÅR UTEN TRAFIKKDREPTE I LISTERREGIONEN 
Det har fra 2017 vært 3 år uten trafikkdrepte i løpet av de siste 5 årene. Det er positivt, og vi opplever 
en meget positiv utvikling over tid. Tallene under viser mer enn en halvering de siste 20 år. 
 
De 10 årene fra 2002 til 2011 hadde Listerregionen til sammen 46 trafikkdrepte.  
De 10 årene fra 2012 til 2021 hadde Listerregionen til sammen 18 trafikkdrepte. (= ca. 60% nedgang) 
 
Både 2017, 2018 og 2021 er år med null trafikkdrepte i Listerregionen som tabellen viser. 
 

Kommune 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot 

Farsund 1 1 1  1  1 1           1  7 

Flekkefjord 1  6   2 1 5 1   1   2    1  20 

Hægebostad  1           1     1   3 

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

Lyngdal 5 2   1 2 2 1 1 1 1          16 

Sirdal    1 1         1 2      5 

Totalt 8 5 7 1 4 4 4 8 2 2 2 2 1 2 6 0 0 3 2 0 63 
Tall fra SSB. Ingen personer mistet livet i trafikken i Listerregionen i 2021. 

 
 
HARDT SKADDE I LISTER FORDELT PR. KOMMUNE DE SISTE ÅRENE 
 
Tallene for hardt skadde følger trenden i landet som helhet med færre omkomne over tid, mens 
antallet hardt skadde ikke går ned tilsvarende mye. 

 
Kommune 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot. i perioden 

Lyngdal 13 4 3   1 1   2 2 2 1 3 2  33 

Farsund 1   1 1 2   1 1 1 2 2 3 2 1 16 

Kvinesdal 2 1   2   2 3   2     2 1 1 15 

Flekkefjord 5 10   3 1 1 3 1 3 6   2 6 1 39 

Hægebostad           1 1       1 1   4 

Sirdal 1 1       1 1       3 1  3 8 

Totalt 22 16 4 6 4 6 9 4 8 10 7 12 11 6 125 
Tall fra SSB. Tall for desember 2021 mangler foreløpig. Korrigeringer kan komme. 
Det er normalt også etterslep på tallene.  
 

Alle de 6 hardt skadde trafikantene er notert i løpet av sommermånedene juni-august 2021. 
Sommermånedene med mye ferietrafikk er dessverre ofte en periode med flere trafikkulykker i Norge.  
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UTVIKLING - TRAFIKKDREPTE I AGDER  

 

 
Tall fra SSB. 5 personer mistet livet i trafikken i Agder i 2021. 2 i bilulykker, 2 i MC-ulykker og 1 i sykkelulykke. 
 
 
UTVIKLING - HARDT SKADDE I AGDER 
 

 
Tall fra SSB. Tall for desember 2021 mangler foreløpig. Korrigeringer kan komme. 

 
 

TRAFIKKDREPTE I NORGE 2021 - LITT FAKTA 
 

 87 trafikkdrepte i Norge i 2021 mot 93 i 2020. 

 69 av de døde var menn (80%) og 18 var kvinner (20%). 

 8 fotgjengere og 3 syklister ble drept – langt færre enn tidligere. 

 Hardt skadde myke trafikanter i byer og tettsteder viser ikke 
nedgang/positiv utvikling. 

 Aldergruppen 45-54 viser størst nedgang i antall trafikkdrepte. 14 drept 
i 2021 mot 21 året før. 

 20% av de trafikkdrepte var under 24 år. 

 Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt de alvorligste 
ulykkene. 

 Agder hadde 5 trafikkdrepte i 2021 mot 3 året før. Disse 5 drepte var 2 
i MC-ulykker, 1 i sykkelulykke, 1 i frontkollisjon med bil og 1 i 
utforkjøring med bil.  
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2013: 187 
2014: 147  
2015: 117 
2016: 135 
2017: 106 
2018: 108 
2019: 108 
2020:   93 
2021:   87 
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UTVIKLING - TRAFIKKDREPTE I NORGE, GRAFISK 
 
Oversikten viser at vi i Norge er på rett vei. Over tid, til tross for en del tilbakeslag, går kurven riktig 
vei. Dødstallene i trafikken er halvert de siste 9 årene (se faktaboks forrige side).Den foreløpige 
oversikten for 2021 viser at 87 mistet livet i 2021. Endelig tall foreligger som vanlig i mai. 
 

 
Tall fra SSB. Foreløpige tall viser at 87 personer mistet livet i norsk trafikk i 2021. Det endelige tallet kommer i mai 2022.  

 
 
UNGDOMSPROSJEKTET 2021 
 
I 2021 var det hele 25 påmeldte deltakere i 
prosjektet i alderen 18-20 år. Men, det var 
mange som ikke møtte opp på de 
obligatoriske samlingene – av ulike grunner, 
eks. smittesituasjonen. 
 
Vi fikk begrensninger mht antall deltakere 
som kunne samles, vi måtte ha en av 
samlingene via Teams og vi fikk flere 
utsettelser. Et vanskelig år – omtrent som 2020.  
 
Til slutt var det 11 deltakere som fullførte og kunne velge mellom de to belønningene. Enten en 
lærerik opplevelse på Rudskogen (valgt av 5 stk) eller en bilreparasjon (valgt av 6 stk) betalt av 
Nullvisjonen. Turen til Rudskogen er hvert år et samarbeid med de to andre regionene/kollegene. 
 
Ingen ble utestengt pga forseelser i trafikken. 2021-prosjektet gikk fra februar til juni. 18pluss-kurset, 
som er en del av Ungdomsprosjektet, måtte dessverre også i 2021-prosjektet utgå pga 
Koronarestriksjoner som rammet disse kursene. 
 
På Ungdomsprosjektet har vi fokus på de faktorene som tar flest liv i trafikken: 
For høy fart – Ruskjøring – Manglende eller feil beltebruk - Uoppmerksomhet 
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NULLVISJONENS NETTSIDE 
 
I mars 2021 åpnet vi vår nye nettside. Informasjon og 
nyhetsartikler er med som før – og databasen er beholdt for full 
tilgang til alle gamle artikler og ulike komponenter. Men 
innholdet er organisert på en litt mer moderne måte enn før. På 
bildet her er hele «scrollingen» av åpningssiden tatt med.  
 
Øverst ruller det et såkalt «slideshow» der vi presenterer oss og 
et par av våre tilbud i utskiftbare bilder. Like over disse bildene 
finner man vår store «drop-down»-hovedmeny med tilgang til 
alle artikler samt selvsagt vår logo. 
 
Neste del viser de nyeste 6 nyhetsartiklene. En nyhet kommer 
ca. hver måned gjennom året. (10-15 nyheter i året.) 
 
Mørkegrå del viser 4 statiske artikler for lett tilgang og 
promotering av vårt Ungdomsprosjekt, våre filmserier, vår 
podkast samt en inngang til forklaring om selve 
Nullvisjonstenkingen i Norge. Disse kan selvsagt byttes ut ved 
behov. 
 
Bilder av, og kontaktinformasjon til, de tre lederne i våre tre 
regioner er tatt med nesten nederst.  
 
Helt nederst finner vi lenker til flere andre relevante nettsider og 
samarbeidspartnere samt vår eier Agder Fylkeskommune. 
 
Siden er laget fullt ut responsiv for ulike skjermstørrelser. 
 

 
 

LITT UTVALGT SMÅTTERI TIL SLUTT 
 

500 førsteklassinger 
 
I løpet av august/september 2021 ble den faste og hyggelige 
turneen til nesten 500 førsteklassinger i regionen gjennomført. 
 
Alle elevene fikk sin refleksvest fra Agder fylkeskommune + en 
prat om både refleksbruk og andre ting i trafikken. 
 
 
Stands 
Deltakelse på stands med både Bråstopptilhengeren og 
Veltepetter gjør at man treffer en del folk man vanligvis ikke treffer 
på våre ulike kurs. 
Bildet her er fra et arrangement i Lyngdal der bilforhandlerne stilte 
ut diverse nye bilmodeller.  
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Ny bil 
I juni ble en ny Ford Transit Connect tatt i bruk etter en lengre 
periode med anbud og prøvekjøring i løpet av vinteren 2021. 
 
Nullvisjonen leaser bilene sine i 3 år av gangen med null i 
innskudd. På denne måten blir det økonomiske rundt bilholdet 
veldig forutsigbart og håndterlig. Tidligere bil var en VW Caddy. 
 

 
Statsministerprat 
Høsten 2021 fikk vi, i forbindelse med valgkampen, en god prat 
med daværende statsminister Erna Solberg og ledelsen i Nye 
Veier. 
 
Statsministeren ble informert om prosjektet med ny E39 (med full 
pressedekning) ved Mandalskrysset i Lindesnes kommune.  
Nullvisjonen Agder var invitert for å informere om vårt arbeid. 

 
 

Media 
I 2021 har Nullvisjonen i Lister vært 12 ganger i regionens aviser. 
Noen annonser har vi også hatt på trykk.  
Man finner lenker til saker fra media på vår nettside under 
«Region -> Listerregionen -> Presse». 

 

 
2022 ER I FULL GANG, SÅ DET RUNDES AV HER… 
 
Det er i denne rapporten utelatt en del for å få den overkommelig i omfang – f.eks.: Vårt salg av 
REFLEKSVESTER, vår produksjon og salg av KOLLISJONSVEKTER, vårt fokus og 
informasjonsarbeid vedr. HJERTESONER rundt skoler, det gode samarbeidet med KOMMUNENE og 
TRYGG TRAFIKK ang. SKOLEVEIER, vår oppfølging av videregående skolers 
TRAFIKKSIKKERHETSAMBASSADØRER og det gode samarbeidet med SKOLENES 
TRAFIKKANSVARLIGE LÆRERE og en lang rekke engasjerte REKTORER. 
 
Forhåpentligvis gir rapportens oppstillinger en god oversikt over det arbeidet som gjøres av 
Nullvisjonen Agder i Listerregionen, samt status mht drepte og hardt skadde i trafikken i regionen, i 
fylket og i landet som helhet.  
 
På vår nettside under «Region -> Listerregionen -> Årsrapporter» finner man årsrapporter for alle 
tidligere år. Følg gjerne vår Facebookside for innsyn i en del av den daglig driften og ulike lenker, tips 
og oppfordringer. Ca. 5.500 andre gjør det. 
 
Vårt informasjons- og undervisningsarbeid retter seg mot denne atferden – og spisses og tilpasses til 
de ulike trafikantgrupper og aldersgrupper.  
 
 
Godt nytt år i trafikken! Husk at de fleste ulykker skyldes trafikanters atferd. 

Torstein Salvesen 

Leder Nullvisjonen i Lister 
Lyngdal, 3. januar 2022 
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