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Forord 
 
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, 
syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. 
 
Trafikksikkerhetsplanen vil danne grunnlaget for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i Søgne kom-
mune for perioden 2014-2017. Planen vil være et godt styrings- og arbeidsverktøy for trafikksikker-
hetsarbeidet i kommunen. 
 
Ett satsingsområde er å ivareta de myke trafikantenes behov for sikre og trygge veier og i særde-
leshet at barn og unge har trygge skoleveier. Dette kan samtidig bidra til økt gange og sykling.  
Gode trafikkvaner må innarbeides i oppveksten. Trafikkoppdragelse/trafikkopplæring bør derfor 
være en naturlig del i barnehager og skoler, og som gjennomføres kontinuerlig. 
 
Det er viktig at det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet har forankring i toppledelsen i kommunen. 
Dette er nødvendig for å sikre en integrering i hele organisasjonen. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 25.09.2014, sak 71/14 at «Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for 
Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet i Søgne 2014-2017.” 
 
Søgne, september 2014 
 
Åse R. Severinsen, ordfører 
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1.  INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Søgne kommune utarbeidet sin første trafikk-

sikkerhetsplan i 1986. Planen ble senere ajour-

ført i 1992. I forbindelse med skolereformen 

1997 og «6-åringer på skolevei», ble det foretatt 

en rullering av selve handlingsplanen.  

Den andre planen for perioden 2000-2004 drei-

de seg i hovedsak om fysiske tiltak og de fleste 

av tiltakene er gjennomført. 

Denne planen er den tredje i rekken av trafikk-

sikkerhetsplaner for Søgne kommune. 

Søgne kommunestyre vedtok 28. november 

2013 at det skal utarbeides en ny trafikk-

sikkerhetsplan for Søgne kommune for perioden 

2014-2017. 

Med ny trafikksikkerhetsplan ønsker kommunen 

å ha et styringsverktøy for trafikksikkerhetsar-

beid i alle kommunens sektorer. Målet er å øke 

kommunens innsats på trafikksikkerhetsarbeid 

og derved få ned antall trafikkulykker.  

Ved å etablere et sektorovergripende, helhetlig 

og systematisk trafikksikkerhetsarbeid vil det 

medvirke til at trafikksikkerhetsplanen blir sam-

ordnet med kommunens øvrige planverk. Tra-

fikksikkerhetsplanen synliggjør hvilke holdnings-

skapende / forebyggende og fysiske tiltak kom-

munen vil satse på de kommende årene og 

hvem som har ansvar for tiltakene. Eventuelle 

kostnader vil bli innarbeidet i kommunens øko-

nomiplan. 

Vest-Agder fylkeskommune / Statens Vegvesen 

har hvert år en pott penger til trafikksikkerhetstil-

tak langs fylkesvegene. Med det omfattende  

fylkesvegnettet som er i fylket vårt, er prioritering 

av tiltak lokalt særdeles viktig. Prioritering av 

tiltak gjøres i første rekke i kommunenes trafikk-

sikkerhetsplaner.  

Trafikksikkerhetsplanen er todelt. Den ene delen 

går på strategi og holdningsskapende arbeid/

tiltak. Denne delen er felles for nullvisjons-

kommunene Søgne, Songdalen og Vennesla. 

Den andre er opplisting og prioritering av fysiske 

tiltak for den enkelte kommune. 

Trafikksikkerhetsplanen skal gi et grunnlag for å 

foreta prioriteringer, og planen skal rulleres hvert 

4.år. Planen har ikke status som kommunedel-

plan. Videre omhandler den ikke drifts- og vedli-

keholdstiltak (brøyting, strøing, fjellsikring, bru-

vedlikehold m.m.) eller større veianlegg. 

1.2 Organisering 

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er forank-

ret hos rådmannen. Planen er utarbeidet av   

leder i Nullvisjonen i samarbeid med en ressurs-

gruppe med representanter fra politiet, barneha-

ge- og skolesektoren, ingeniørvesenet, folke-

helsekoordinator, SLT-koordinator, Barne- og 

ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennes-

ker med nedsatt funksjonsevne. Det er av avgjø-

rende betydning for arbeidet at den enkelte   

sektorleder sørger for at egne tiltak i planen blir      

gjennomført. 

 

Det er farlig å være trafikant, til dels mye farligere 

enn de fleste andre aktiviteter folk flest utfører til 

daglig. 
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  Trafikkulykker koster 20-25 milliarder kroner pr. år.  
  (Transport økonomisk Institutt) 

1.3 Samarbeidspartnere 

Ulike instanser og organisasjoner som politiet, 

Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune 

m.fl. har bidratt med viktige innspill underveis i 

planprosessen. 

Nullvisjonsprosjektet i Søgne, Songdalen og 

Vennesla styres av en styringsgruppe som be-

står av rådmennene i de tre kommunene samt 

samferdsels-sjefen i Vest-Agder fylkes-

kommune. Videre er det en arbeidsgruppe   

sammensatt av ulike fagpersoner fra Trygg Tra-

fikk, Statensvegvesen, Vest-Agder fylkeskom-

mune, politiet og lokale representanter.  

Nullvisjonens leder har en sentral rolle i utarbei-

delse av trafikksikkerhetsplanen for å få nullvi-

sjonsarbeidet inn som en naturlig del av det ge-

nerelle trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 

Holdningsskapende arbeid kombinert med kom-

munal saksbehandling kan gi god effekt. 

1.4 Planprosess 

Oppstartsmøtet ble avholdt 18.12.2013 med mål 

om ferdigstilling sommer 2014. 

Muligheter til å komme med innspill ble annon-

sert i Budstikka 4 ganger, første gang 8. januar 

2014. Velforeninger, skoler og barnehager ble 

tilskrevet særskilt. Nullvisjonens leder har hatt 

møter og befaringer med enkelte grupper. 

Ressursgruppa hadde møte 22.04.2014 hvor 

innspill og tiltak ble vurdert . Arbeidsgruppa for 

Nullvisjonsprosjektet i Søgne, Songdalen og 

Vennesla og har også bidratt med innspill under-

veis. 

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 

25.09. 2014. 

1.5. Økonomi 

Trafikksikkerhetsplanen synliggjør hvilke hold-

ningsskapende og fysiske tiltak kommunen vil 

satse på de kommende årene og hvem som har 

ansvar for tiltakene.  

For fysiske tiltak på kommunale veger vil planen 

danne grunnlag for årlig vurdering i forbindelse 

med økonomiplanprosessen. For fysiske tiltak 

på fylkesvegnettet vil planen danne grunnlag for 

innspill til fylkets handlingsprogram. For å få 

midler til tiltak på fylkesvegnettet krever fylkes-

kommunen at tiltak er hjemlet i kommunale tra-

fikksikkerhetsplaner.   

Større tiltak som f. eks bygging av gang- og  

sykkelsti eller planskilte krysningspunkter vil i 

stor grad finansieres gjennom ATP-samarbeidet. 

Et areal- og transportplansamarbeid mellom 

knutepunkt-sør kommunene, Vest-Agder og 

Aust-Agder fylkeskommuner og Statens vegve-

sen, region sør. I inneværende periode (frem til 

2017/18) er det vedtatt samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen, «myke tiltak» som finan-

sierer ulike større trafikksikkerhetsprosjekter. 

Det er ATP-utvalget som består av politikere fra 

kommunene og fylkeskommunene som har ved-

tatt prioriteringen av tiltak. Det arbeides nå med 

å etablere en ny bymiljøpakke som skal erstatte 

dagens samferdselspakke. 

Holdningsskapende tiltak vil i naturlig grad være 

fordelt på de ulike enhetene og enhetsledere har 

ansvar for å innarbeide ressurser og midler til 
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dette i sine planer. Større holdningsskapende 

kampanjer vil i stor grad foregå gjennom nullvi-

sjonsprosjektet.  

1.6  Forankring i overordnede planer 

På nasjonalt plan er arbeidet med trafikksikker-

het forankret i Nasjonal transportplan (NTP).  

Parallelt med utarbeideIse av kommunens tra-

fikksikkerhetsplan for neste periode (2014-2017) 

er også en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksik-

kerhetsarbeid på veg samt fylkets trafikksikker-

hetsplan ferdigstilt. 

Mange av de nasjonale og fylkeskommunale 

forventninger har resultert i tiltak i denne planen, 

noe som sikrer en rød tråd i arbeidet fra nasjo-

nalt til kommunalt nivå.  

1.6.1 Nasjonal Transportplan (NTP) 

I NTP for perioden 2010–2023 ble det besluttet 

at det som et etappemål på veg mot nullvisjonen 

skal settes som ambisjon at antall drepte og 

hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med 

minst en tredel innen 2020. Føringene i NTP er 

fulgt opp gjennom Nasjonal tiltaksplan på veg for 

perioden 2014-2017.  

Det er en nasjonal målsetting at all vekst i per-

sontrafikk skal tas av kollektiv, gange og sykling. 

For å nå en slik målsetting er det viktig å tilrette-

legge for gående og syklende og tiltak for trafikk-

sikkerhet må følges opp mot disse trafikantene. 

Utbedring av kryss, sikring av krysningspunkter 

for gående og syklende og sykkelveg-

inspeksjoner vil få særlig oppmerksomhet. I til-

legg vil tiltak for økt overholdelse av fartsgrense, 

økt bilbeltebruk og redusert omfang av rus-

påvirket kjøring bli tre viktige satsinger i planpe-

rioden.  

Ett av hovedmålene i NTP er at løsningene skal 

utformes slik at flest mulig kan bruke transport-

systemet på en likestilt måte. Det kan dreie seg 

om bussholdeplasser, gangfelt, krysningspunkt 

og veier. 

1.6.2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 

på veg 2014-17 

I 2018 skal det være maksimalt 680 personer 

drepte og hardt skadde på norske veier. 

Dette er målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikk-

sikkerhet 2014-2017 som ble lagt fram 18. mars 

2014. 

Foreløpige tall for 2013 viser at 187 mennesker 

mistet livet i trafikken, mot rekordlave 145 drepte 

i 2012. 

Planen inneholder 122 målrettede tiltak som skal 

bidra til at antall drepte og hardt skadde på  

norske veger reduseres med minst 20 prosent 

innen 2018. Denne målsetningen er et delmål 

mot  regjeringens mål fastsatt i  Nasjonal trans-

portplan 2014-2023: I 2024 skal det være maksi-

malt 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 

Dette målet innebærer nesten en halvering  

sammenlignet med dagens situasjon. 

1.6.3 Strategiplan for trafikksikkerhet - Ag-

derfylkene 2014-2017 

For å binde de nasjonale føringene med de  

Løse gjenstander i bilen… er farlige dersom du bråstopper… 
og hva om en passasjer i baksetet sitter uten bilbelte?  
Passasjeren på 70 kg vil ved en fart i 70 km/t veie 1350 kg! 
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regionale og lokale målsettinger, er det utarbei-

det Strategiplan for trafikksikkerhet for Agder-

fylkene 2014-2017. Målsettingen med strategi-

planen er å få et grunnlag for en bred prioritering 

av arbeidet med trafikksikkerhet, og samtidig til 

en god koordinering mellom de mange aktørene 

i regionen, jf. høringsutkastet. 

I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur 

i Agderfylkene er følgende tema/ satsings-

områder prioritert i planforslaget: 

• Trafikksikkerhet i areal- og transport-          

 planlegging 

• Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i  kommunene 

• Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i  private    

 og offentlige virksomheter 

• Informasjon og opplæring av barn og unge 

• Sikre myke trafikanter – fotgjengere og syk-  

 lister 

• Redusere utforkjørings- og møteulykkene 

• Effektivisere og spisse politiets og vegvesens 

 kontroll virksomhet. 

Det er satt som mål at det maksimalt skal være 

32 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Ag-

derfylkene. 

1.6.4 Kommuneplan for Søgne  

Kommuneplanen er en overordnet plan for utvik-

lingen av Søgnesamfunnet. 

Planen har en todeling med en samfunnsdel og 

en arealdel. I samfunnsdelen vektlegges de   

hovedmål som kommunen skal arbeide etter 

framover innenfor sine sektorer og i samarbeid 

med innbyggerne.  

Kommunens arealpolitikk har stor innvirkning på 

transportbehov, transportvolum med mer. God 

arealplanlegging bidrar til kortere transportav-

stander mellom daglige gjøremål, og kan legge 

føringer for at utbygging og virksomheter som 

bidrar til økt transportarbeid, legges nær        

hovedårer og knutepunkter i transportsystemet. 

En god arealpolitikk vil kunne dempe trafikk-

veksten og gi positive bidrag til trafikksikkerhet 

lokalt. 

Søgne kommunes arealpolitikk har som mål å 

legge til rette for vekst og verdiskaping, samt ta 

vare på nærmiljøet, spesielt kystsonen. Delmål 

er bl.a. utbygging av gang- og sykkelvegnettet i 

kommunen. 

Kommunens mål for miljø- og klima er å tilrette-

legge for myke trafikanter og at det lages et       

utbyggingsmønster som vil begrense transport-

behovet. 

1.6.5 Kommunedelplan for sykkel i Søgne 

Søgne kommune i samarbeid med Statens veg-

vesen Region sør er i ferd med å utarbeide  

kommunedelplan for sykkel i Søgne kommune. 

Kommunedelplanen vil være et sentralt          

dokument for kommunen i årene som kommer i 

arbeidet med å utvikle gang- og sykkeltilbudet. 

 

 

Søgne har den yngste befolkningen av Vest-Agderkommunene. Folketallet er blitt 

fordoblet siden 1974. Kommunen vil få vekst i alle aldersgrupper, men vil få en 

svært stor økning i aldersgruppene over 67 år. Antall eldre over 90 år vil øke med 

om lag 49 % i planperioden. Barnegruppene vil øke mindre enn i det totale folke-

tallet. 
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1.6.6 Folkehelseplan 

Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det 

forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet, 

og bør legge premisser for politiske                

beslutninger. Dette gjenspeiles også gjennom 

Helsedirektoratets bidrag i nasjonal tiltaksplan 

for trafikksikkerhet. Folkehelseloven pålegger 

kommunene å arbeide systematisk og tverretat-

lig med bl.a. ulykkesforebyggende tiltak. 

Det er igangsatt arbeid med ny folkehelseplan i 

Søgne kommune. I kommunens folkehelseplan 

for kommende periode må det settes fokus på 

sosialmedisinske problemstillinger blant annet 

knyttet til rus- og legemidler. Flere eldre trafikan-

ter gir også nye utfordringer. Kjøretillatelser og 

fritaksordninger er andre eksempler på problem-

stillinger man må se nærmere på i planperioden. 

Legene kan bli flinkere til å ta førerkortet fra en 

del eldre personer, samt pasienter som står på 

beroligende medisiner. Mange personer med en 

sykdom som kalles søvnapnose (pustestans på 

natta) har ikke lov å kjøre bil hvis sykdommen 

ikke blir behandlet. De kan sovne ved rattet og i 

diverse andre situasjoner. Dette blir ofte ikke 

håndhevet. SSHF har oppdaget mange tung- 

transportsjåfører med denne diagnosen som fikk 

umiddelbar kjørenekt. Det er ikke innført rutine-

messig testing av yrkessjåfører med tanke på 

dette. Det kan være at en bør vurdere å innføre 

som rutine for alle sjåfører med BMI > en viss 

grense (Body Mass Index) bør utredes med   

tanke på søvnapnose.  

 

1.6.7 Trafikksikkerhet og HMS 

Mange trafikkulykker involverer minst en bilfører 

som har kjørt i, til eller fra arbeid. Trafikksikker-

het har derfor en naturlig plass innen helse-, mil-

jø og sikkerhetsarbeid og internkontroll i alle 

virksomheter. 

For å ivareta trafikksikkerhet blant ansatte har 

Søgne og Songdalen kommuner laget en reise- 

og transportpolicy i 2008. Ansatte ferdes til dag-

lig i trafikken, enten til og fra møter, pasienter 

eller bedriftsbesøk. I tillegg er det flere ansatte 

som utfører arbeid hvor kjøretøy brukes i       

tjenesten. De ansattes sikkerhet må ivaretas ved 

at det stilles krav til både fører, kjøretøyet og til 

arbeidsgiver. Sikkerhet for de ansatte er et    

lederansvar og det er derfor naturlig at det lages 

system og rutiner for ulykker i trafikken. 

Målet er at ingen skal settes i fare under trans-

port i kommunal regi. 

1.7 Trafikksikker kommune 

Kommunene har flere roller og oppgaver som 

innebærer at en direkte eller indirekte har 

mange muligheter til å bedre trafikksikkerhetsar-

beidet for sine innbyggere. Kommunens rolle i 

trafikksikkerhetsarbeidet omfatter: 

skole-barnehageeier 

arbeidsgiver 

transportkjøper 

ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og 

sikkerhet 

I en frontkollisjon er grensen for en rimelig god 

sjanse for å overleve ca. 70 km/t. 
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vei-eier. 

Trygg Trafikk har utarbeidet et sett av kriterier 

for kommunen og de ulike etater og hva som må 

til for å bli en trafikksikker kommune. Kriteriene 

er utarbeidet med utgangspunkt i de lover og 

regler som gjelder. Videre har Trygg Trafikk ut-

arbeidet en mal for hvordan kommunen kan ut-

arbeide en trafikksikkerhetsplan. I dette ligger 

det som en forutsetning at trafikksikkerhets-

arbeidet forankres i kommunens ledelse 

(rådmann og ordfører). Dette er en god-

kjenningsordning som sikrer kvalitet i kommu-

nens trafikksikkerhetsarbeid.  

I Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

2014-2017 er det foreslått at Trygg Trafikk, i 

samarbeid med fylkeskommunene, skal arbeide 

for at kommunene skal ha et mer tverrsektorielt 

og systembasert trafikksikkerhetsarbeid. Det er 

en ambisjon at det ved utløpet av planperioden 

skal være minst tre kommuner i hvert fylke som 

skal godkjennes som trafikksikre kommuner.  

Trafikksikker kommune vil inngå som en viktig 

del av nullvisjonssatsingen i kommunene i Vest-

Agder. Vennesla kommune har vedtatt at de 

ønsker å bli en trafikksikker kommune.        

Kommunene Songdalen og Søgne vil vurdere 

om de også vil slutte seg til dette konseptet. 

 
2. TRAFIKK– OG ULYKKESSITUASJONEN 
 
2.1. Trafikksituasjonen 
 
Veinettet           
Bilveinettet i Søgne består av 15 km Europa- og 
riksveier, 77 km fylkesveier, 70 km kommunale 

veier hvorav ca. 30 km er boligveier og 135 km 
private veier. Langs riksveinettet er det 0 km 
gang-/sykkelveier og 0,554 km fortau, langs fyl-
kesveiene er det 13,630 km gang- og sykkel-
veier og 4,059 km fortau og langs kommunale 
veier er det 10 km gang-/sykkelveier og i under-
kant av 1 km fortau.  

Riksveiene har trafikkmengder på mellom 9400-
17000 kjt/døgn og fartsgrenser på 50-80 km/t, 
mens fylkesveiene har trafikkmengder på mel-
lom 300-9500 kjt/døgn og fartsgrenser på 40-80 
km/t.  
Det finnes ikke trafikktellinger på de kommunale 
samleveiene. De kommunale boligveiene har 
normalt trafikkmengder på mellom 100-1000 kjt/
døgn og i stor grad 30-soner med humper. 
Trafikkmengdene på det overordnede veinettet 
har en sterk vekst i Søgne, på grunn av befolk-
ningsutviklingen. Fylkesveiene fordeler seg gjen-
nom hele kommunen. Hølleveien er eksempel 
på en sterk trafikkert fylkesvei. Det kommunale 
veinettet er stort sett i boligområdene. 

 
E39                                                             
Statens vegvesen har satt i gang arbeid med 
kommunedelplan med konsekvensutredning for 
ny E39 på strekningen Volleberg – Døle Bru. 
Kommunedelplanen forventes vedtatt i Søgne 
kommunestyre juni 2015. 

I forbindelse med arbeidet med kommunedelpla-
nen for ny E39 skal Statens vegvesen også se 
på behov for eventuelle tiltak på «avlastet veg» 
det vil si det som i dag er E39 og som ikke blir 
E39 i fremtiden. 

I forslag til Planprogram som nå ligger ute til of-
fentlig ettersyn står det på side 36 under punktet 
«Trafikkbelastning og trafikksikkerhet»:  

Det skal gjennomføres trafikkanalyser som også 

En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner… 

Bilen bråstopper.  

Bilisten fortsetter framover og treffer interiøret eller fanges opp av bil-
belte og airbag.  

Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. 
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viser trafikkbelastningen på det avlastede veg-
nettet med bakgrunn i de nye vegtraseene. 
Kryssplassering og utforming skal studeres spe-
sielt. Eventuelle behov for tiltak på avlastet veg-
system skal foreslås for å oppnå ønsket utvikling 
i Tangvall – Lunde området. 
Det ligger i den forbindelse utenfor prosjektet å 
ta opp til vurdering behov for tiltak knyttet til av-
lasting av Hølleveien gjennom Tangvall, for    
eksempel med kobling av Salemsveien ut til 
«gammel» E39 med kryss ved Meieribakken  
eller andre tiltak på øvrig fylkesvegnett. 
 
2.2. Ulykkessituasjonen 
 
I landet som helhet har det vært en nedgang i 
ulykker fra 1970 da det var 560 drepte til 190 
drepte, som vist i figur 1. De siste 10 årene har 
det vært en halvering av ulykker i landet som 
helhet.  
 

 Fig.1 Trafikkdrepte i Norge 1930-2013 

 
I Agderfylkene er det 69 drepte og 208 personer 
blitt alvorlig skadd i trafikken i perioden 2009-
2013. Trenden er at flere voksne menn  
omkommer i biltrafikken. Statistikken for 2013 er 

ikke god for denne gruppen. Samtidig dør det 
færre unge i bil enn tidligere. Vest-Agder har for 
første gang null drepte i denne gruppen. De siste 
20 år har vi hatt et gjennomsnitt på nesten 4 
drepte blant de yngste bilistene.18-åringene er 
ennå mest ulykkesutsatte, men man ser helt klart 
en nedgang blant de yngste bilistene generelt. 
Enda tydeligere vises økningen blant generasjo-
nen 40+. Medvirkende faktorer til ulykkene er 
høy fart, alkohol eller annen rus og manglende 
bruk av sikkerhetsutstyr. Ulykkene skjer i helge-
ne og er utforkjøringsulykker. 

 

  

 
Fig.2 Antall trafikkdrepte i Vest-Agder 2008-2013 

 

I figur 2 vises hvordan ulykkesutviklingen på Ag-
der har vært de siste årene. 

 
I figur 3 ser vi at det i Søgne har vært 24 drepte 
og hardt skadde i perioden 2003-2012. 21 av dis-
se har vært i ulykker med bil, 2 fotgjengere, 2 på 
sykkel, 2 på moped 3 på MC og 4 med tungt   
kjøretøy. 

Forskjellen mellom en fart på 30 og 50 km/t kan være forskjellen 

mellom liv og død – om du treffer en fotgjenger! 
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Fig. 3 Antall hardt skadde og drepte trafikanter i Agderfylkene 2003-2012, fordelt på kommune og framkomstmiddel. 

 

Takk for at du klipper hekker og busker ned til ca. 50 
cm høyde i frisiktsoner. Det gir bedre sikt i veikryss – 
og det kan spare liv. 
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 Fig. 4 Drepte og skadde 2004-2011 i Norge. 

  
 Søylediagrammet i fig. 4 viser en søyle pr. leveår - fra alder 0 år til 80 år. Søylenes høyde angir antall 
 drepte og skadde i Norge over en 8 års periode. Ungdom og unge voksne i alderen 15-24 år er mest 
 utsatt for ulykker. Særlig mannlige bilførere i alderen 18 til19 år, dernest 16 åringer på moped, som 
 figur 4 viser.  
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2.3 Ulykkesrisiko 
 

 
   Fig.5 Livsfaser og ulykkesrisiko 
 

  Kurven ovenfor viser risiko for å bli utsatt for en trafikkulykke i ulike aldersgrupper. Risikoen stiger jevnt og      
når en topp rundt tyveårsalderen, for deretter å synke. Risikoen stiger på ny etter fylte 65 år. 
 
 
 

  
 
 
 

Du er ditt barns første trafikklærer! 
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           Fig. 6 Medvirkende faktorer i dødsulykker prosentvis. TØI. 
           

 Transportøkonomisk institutt viser i ovenstående figur medvirkende faktorer i dødsulykker.     

 Størsteparten av ulykkene skyldes vår egen atferd. 
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3.  VISJON OG MÅLSETTING 

3.1 Nullvisjonen                                             

Stortinget har bestemt at Nullvisjonen skal legges 

til grunn for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. 

Nullvisjonen betyr null drepte og null hardt skad-

de. Visjonen er et bilde av en ønsket framtid hvor 

ingen skal bli drept eller hardt skadd. Nullvisjonen 

er en visjon, ikke et mål, og skal være noe å 

strekke seg etter. Den forutsetter et langsiktig, 

systematisk og målrettet arbeid av alle aktører 

som påvirker sikkerheten i vegsystemet. 

 

Dersom du går uten refleks i mørket, vil en bilist i 50 km/t  ha bare to 
sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten ti sekunder til rå-
dighet. Det kan redde livet ditt! 
 
Bruk refleks! 
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3.2 Nullvisjonsprosjektet i Søgne, Songdalen 

og Vennesla 

Nullvisjonsprosjektet har 2 hovedmål: 

-Skape bevissthet om trafikksikkerhet gjennom 

holdningsskapende arbeid. 

-Innarbeide trafikksikkerhet som en naturlig del 

av kommunenes virksomhet 

3.3 Kommunens trafikkvisjon 

Som en oppfølging av nasjonal nullvisjon, er det 

formulert en visjon for Søgne kommune:  

«I Søgne skal ingen bli drept eller alvorlig skadd i 

trafikken. Transportnettet skal føles trygt og    

sikkert for alle trafikantgrupper». Et slikt trygt tra-

fikksystem preges av ansvarlige trafikanter som 

er bevisst sin egen atferd og bidrar aktivt til tryg-

gere trafikk.  

3.2.1 Hovedmål 

Trafikksikkerhetsplanen for Søgne bygger på mål 

og satsingsområder i kommuneplanen, jf. 

kap.1.6.4. 

I Søgne kommune skal innbyggernes helse og 

trivsel ivaretas blant annet gjennom trafikksikker-

hetsarbeid. 

For å oppnå et trygt lokalsamfunn må det legges 

til rette for både fysiske tiltak og informasjons- og 

opplæringstiltak som samlet kan bidra til trafikk-

sikkerhet.  

Med utgangspunkt i Søgne kommunes visjon: 

Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel, 

skal kommunens innbyggere trives bl.a. ved at 

de føler sikkerhet i søgnetrafikken, både som gå-

ende, syklende eller som bilist. Trygghet er også 

et mål som uttrykkes av flere av kommunens sek-

torer.  

 

4. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017 

Det er viktig å ivareta de myke trafikantenes be-

hov for sikre og trygge veier og i særdeleshet at 

barn og unge har trygge skoleveier. Dette vil 

samtidig bidra til økt gange og sykling, som er en 

nasjonal målsetting. Gjennom kontinuerlig trafikk-

oppdragelse/trafikkopplæring i barnehager og 

skoler legges grunnlaget for gode holdninger i 

trafikken. Videre er Nullvisjonsprosjektets hold-

ningsskapende arbeidet viktig bidrag i kommu-

nens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

5.  HANDLINGSPROGRAM  

5.1 Holdningsskapende og forebyggende      

  arbeid 

5.1.1 Trafikkoppdragelse 

Grunnlaget for holdninger og atferd dannes tidlig 

i barneårene. Mennesker lærer og påvirkes gjen-

nom hele livet. Trafikkoppdragelse må derfor be-

traktes som en livslang læringsprosess. Hold-

ninger dannes først og fremst av gode rolle-

modeller. Spesielt er foreldrene viktige forbilder, 

men også voksne i barnehage/skole må ha høy 

bevissthet om hvor viktige de er som rollemodel-

ler, og at de har ansvar for at det foregår kontinu-

Et tankekors: 
Antall trafikkdrepte kan halveres hvis 

Alle overholder fartsgrensene 

Alle bruker personlig verneutstyr 

Alle kjører rusfritt 
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erlig trafikkopplæring opp gjennom oppveksten. 

Trafikksikkerhet for barna er likevel de voksnes 

ansvar. Ansvaret er knyttet til utformingen av et 

trygt oppvekstmiljø, til beskyttelse av de myke 

trafikantene og til aktiv bruk av riktig sikkerhets-

utstyr. 

For at opplæringen i barnehagene og skolene 

skal være av høy kvalitet er det viktig med til-

strekkelig kompetanse hos ansatte i barnehager 

og skoler. Og for å sette fokus på trafikksikkerhet 

i barnehager og skoler, bør det stilles krav om at 

skoler og barnehager innarbeider trafikksikkerhet 

som en naturlig del av sine internkontrollrutiner 

(HMS-systemet). Gode rutiner som følges på 

alle turer, er viktig trafikkopplæring for barna. 

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for Trafikk-

sikker barnehage og Trafikksikker skole. Kriterie-

ne og tilhørende sjekklister bør følges opp i egne 

planer for trafikksikkerhet ved den enkelte barne-

hage og skole. Se for øvrig kap. 1.7. 

Videre bør det være en kontaktperson/

trafikkansvarlig ved hver skole og barnehage 

som sørger for å følge opp det som har med tra-

fikksikkerhet å gjøre. Et fokusområde er hvordan 

barnehagen jobber med trafikksikkerhet innenfor 

de 7 fagområdene som barnehagen skal jobbe 

med i henhold til   barnehagens rammeplan for 

innhold og oppgaver. Skolens læreplan har klare 

mål for arbeid med trafikksikkerhet i de ulike al-

derstrinnene. Erfaringer med skolepatruljer er 

gode, så denne ordningen må alle skoler opp-

rettholde. 

 

5.1.2 Trafikkopplæring i barnehagen 

I rammeplan for barnehagen stilles det krav om 

at nærmiljøet skal brukes for å gi barna kunn-

skaper og opplevelser. Det innebærer at barna 

får god kjennskap til trafikken de daglig ferdes i. 

En god overgang fra barnehage til skole forutset-

ter at trafikkopplæring integreres i barnehagens 

omsorgs- og opplæringsarbeid. Trygg Trafikk har 

på sine nettsider vist hvordan trafikkopplæring 

kan inngå i barnehagens syv fagområder.  

Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som er 

helsebringende og skadeforebyggende. Derfor 

må trafikksikkerhet inngå som en viktig del at 

HMS arbeidet i barnehagen. Barnehagen skal 

kunne vise til klare sikkerhetsrutiner for turer og 

transport i barnehagens regi og på barnehagens 

parkeringsplass. 

Barnehagepersonell må ha trafikkfaglig kunn-

skap for å kunne ivareta barnas sikkerhet og for-

eldrenes behov for veiledning. 

Barnehager har gode erfaringer med bruk av 

opplæringsmateriell utarbeidet av Trygg Trafikk, 

herunder bruk av det pedagogiske opplegget om 

beltedyret «Tarkus» i trafikkopplæringen. 

   Følgende tiltak vil bli gjennomført: 

 

 

 

 

”Når jeg som bilfører raser høylytt mot sjåføren foran meg i 

trafikken, og åtteåringen sitter i baksetet, da vet jeg at jeg 

svikter som rollemodell…” 
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Når Tiltak Ansvar 
 

Årlig / etter behov Trygg Trafikks barnehagekurs 1 og 2 Trygg Trafikk 
 

Etter behov Informasjonskurs for foreldre om trafikk-
sikkerhet og førstehjelp 

Barnehagene i samarbeid med Null-
visjonsleder 

  Informasjonshefte til alle foreldre i barne-
hagen, eks. Sikring av barn i bil 

Nullvisjonen 

Etter behov Tilbud foredrag Personskadeforbundet LTN avd. 
Vest-Agder 

Etter behov Trafikksikkerhetsdag Barnehagene i samarbeid med Null-
visjonen 

Foto: Erlend Bakke 
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5.1.3 Trafikkopplæring i skolen 
 
Læreplanen har klare mål for trafikkopplæringen, 
som skal ha kontinuitet og progresjon gjennom 
hele grunnskolen. Ansatte i skolen må derfor sik-
res kompetanse innen trafikksikkerhet. 
 
Den systematiske trafikkopplæringen har kompe-
tansemål om trafikk i 4.trinn, 7. og 10. trinn.  
 
Kompetansemål i 4.trinn: Elevene skal følge tra-
fikkreglene for fotgjengere og syklister. 

 
Kompetansemål i 7.trinn: Elevene skal kunne 
praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomst-
middel. 
 
Kompetansemål i 10.trinn: Elevene skal kjenne til 
hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og reduse-
rer skader ved uhell og ulykker. 
Valgfaget «Trafikk» er nytt i 2013 og har fokus på 
trafikkrelatert undervisning. 
 
Følgende tiltak vil bli gjennomført: 

Når Tiltak Ansvar 
 

Kontinuerlig 
 

BrukeTrafikkogskole.no Skolene 

Etter behov Besøk av ressurspersoner innen trafikksikkerhet Skolene 

Kontinuerlig Bruke turer i nærmiljøet til å snakke om holdninger i trafikken, 
samt trene på sikker oppførsel i trafikken 

Skolene 

Høst og vinter Reflekskampanjer Skolene, evt. i samarbeid 
med Nullvisjonen 

Vår/høst Sykkelopplæring – vedlikehold og teknisk kontroll av sykkel. Fer-
dighetstrening. 

Skolene 

Kontinuerlig Samarbeid med FAU for bevisstgjøring av foresatte som kjører 
til og fra skolen 

Skolene/  FAU 

Etter behov Tilbud om foredrag på skolene Personskadeforbundet 
LTN 

Igangsetting skoleåret 
2015-2016 

Trafikkambassadører ved alle skolene Trygg Trafikk Vest-Agder 

Høsten 2014 Prosjekt  for økt gange og sykling Samarbeid mellom folke-
helsekoordinator og Nullvi-
sjonen 
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5.1.4 Informasjon, kontroll og overvåking 

Forskning viser at 90 % av trafikkulykkene skyl-

des menneskelig svikt. Det er derfor viktig å job-

be med holdninger gjennom informasjon,       

opplæring, kampanjer osv. 

Ungdom er en prioritert målgruppe og tiltak for 

økt overholdelse av fartsgrensene, økt bilbelte-

bruk og redusert omfang av ruspåvirket kjøring 

må derfor bli tre viktige satsinger i planperioden.  

5.1.5 Nullvisjonsprosjektet 

Med bakgrunn i at ungdom i alderen 15-23 år har 

størst risiko for å bli utsatt for ulykker i trafikken, 

er det naturlig at denne aldersgruppen får størst 

fokus i Nullvisjonsprosjektet.  

Følgende tiltak vil bli gjennomført: 

Når Tiltak Ansvar 

Våren-høsten 2014 «Ungdomsprosjektet» 
Et opplegg for unge bilførere. 
 

Nullvisjonen 

Høsten 2014 Trafikksikkerhetsdager for 10.trinn Nullvisjonen 
 

Årlig 2015-  Tilpasset kurs 45+ 
Oppfriskningskurs 65 + 

Nullvisjonen i samarbeid med kjøre-
skoler, evt. med andre 

Etter behov Kontroll/informasjon sikring av barn i 
bil 

Nullvisjonen i samarbeid med politiet 

Årlig Trafikksikkerhetskurs for eldre med 
fokus på eldre som fotgjengere. 

Nullvisjonen  
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5.2 Fysiske tiltak på veinettet 

5.2.1 Effekten av ulike trafikksikkerhetstil-

tak 

Målet for arbeidet med fysiske tiltak innen trafikk-

sikkerhetsarbeidet er tosidig: 

• Redusere antall trafikkulykker og begrense ska-

devirkningen 

• Øke trygghetsfølelsen 

For å kunne redusere antall trafikkulykker og de 

skader disse ulykkene medfører, trengs kunn-

skap om hvilke tiltak som bedrer trafikksikkerhe-

ten. 

Trafikksikkerhetshåndboken gir en systematisk 

oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 

ulike trafikksikkerhetstiltak. Her gis en samlet og 

systematisk oversikt over kunnskap om virk-

ningene av ulike trafikksikkerhetstiltak. I tillegg til 

å beskrive hvordan tiltakene virker på antall ulyk-

ker eller skaders alvorlighetsgrad, beskriver bo-

ken hvordan tiltakene virker på framkommelighet 

og miljøforhold. Dessuten gis det opplysninger 

om kostnader og nytte-kostnads forhold ved tilta-

kene. I tillegg finnes det veinormaler og mange 

håndbøker som vegvesenet har utarbeidet.  

Fartsdempende tiltak                                                                                        

Fartshumper er et sikkerhetstiltak som har vist 

seg effektivt for å få ned farten i boligveier.   

Ulykkesundersøkelser viser at på veier med 

fartsgrense 30 km/t og humper er ulykkesrisikoen 

halvparten så stor som på veier med 50 km/t 

fartsgrense. Skilting har ofte liten effekt, men 

supplert med humper i veien går fartsnivået ned, 

samtidig som det gir en positiv effekt på ulykke-

ne. Dette er også et effektivt og forholdsvis rime-

lig trafikksikkerhetstiltak i eksisterende boligom-

råder. I nye boligområder kan man på tidlig sta-

dium legge inn veiutforming som tvinger hastig-

heten ned. Dette kan for eksempel være smal 

kjørebane, annet belegg, svinger, opphøyde felt 

eller tilpasset belysning. 

Gangfelt           

De fleste alvorlige ulykker som involverer fot-

gjengere skjer ved kryssing av vei. Undersøkel-

ser viser at gangfelt som bare er merket opp og 

skiltet på vanlig måte, gir dårlig sikkerhet for my-

ke trafikanter. Forklaringen på dette kan være at 

de kjørende ikke overholder vikeplikten for fot-

gjengere ved gangfelt. Dette kan igjen skyldes 

for mange gangfelt og lav aktivitet slik at bilistene 

ikke forventer at noen skal krysse. Fotgjengere 

på sin side føler en trygghet ved at gangfeltet er 

oppmerket og er kanskje ikke tilstrekkelig opp-

merksomme. Gangfeltet kan derfor føre til falsk 

trygghet. I enkelte tilfeller bør gangfeltet behol-

des, men med ytterligere sikringstiltak. I andre 

kan det være riktig å fjerne oppmerkede gangfelt 

for å bedre sikkerheten til de myke trafikantene. 

Opphøyd gangfelt gir en fartsreduksjon avhengig 

av utformingen på opphøyningen. Det gir en ned-

gang i antall ulykker både for fotgjengere og kjø-

retøy. Nedgangen kan skyldes at flere bilister 

overholder vikeplikten overfor fotgjengeren. Tra-

fikkøyer i form av repos gjør det mulig for fot-

gjengere å dele krysningen i flere etapper, der 

kun en trafikkretning krever oppmerksomhet på 

hver etappe. Det er med på å redusere ulykker. 

God belysning og frisikt er viktige tiltak for å 

unngå fotgjengerulykker. Både for at fotgjenge-
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ren skal bli sett på kort og lang avstand fra krys-

set. I Statens vegvesens Håndbok 270 «Gangfelt 

kriterier» finnes ytterligere beskrivelser av ulike 

sikringstiltak og kriterier for anleggelse av gang-

felt. 

Gang- og sykkelveier                                       

En gang- og sykkelvei er en vei som er fysisk 

adskilt fra bilveien med for eksempel grøntareal, 

grøft og rekkverk. Gang- og sykkelveier er med 

på å skape økt fremkommelighet og trygghet for 

de myke trafikantene. Det gir også økt gang- og 

sykkeltrafikk, økt trivsel og helse, samt en bedre 

miljømessig transportfordeling. Undersøkelser 

viser tendens til en liten nedgang i antall fot-

gjengerulykker. Denne nedgangen gjelder først 

og fremst for fotgjengere som ferdes langs veien. 

Dette fordi de fleste fotgjengerulykker skjer i 

kryss og i kryssings punkter. Derfor er det svært 

viktig å sikre kryssingspunktene på gang- og syk-

kelveier. Noen syklister velger å sykle i kjøreba-

nen fremfor å sykle på fortau eller på gang- og 

sykkelveien. For denne gruppen blir ulykkesrisi-

koen større, da de må dele veibane med biliste-

ne. Ved å oppmerke egne sykkelfelt i veibanen 

går derimot antall ulykker ned. Undersøkelser 

viser at sykkelfelt reduserer sykkelulykker på ret-

te strekninger med 25 prosent og i kryss med 26 

prosent. Dette gjelder også for fotgjengerulykker 

og ulykker der motorkjøretøy er involvert. Årsa-

ken kan være at flere syklister følger trafikkregle-

ne ved å sykle på riktig side av veien, og i mindre 

grad benytter fortauet eller gang- og sykkelveien. 

Studier viser at bilistene kjører langsommere på 

veier med sykkelfelt. 

 

Fortau                                                             

Fortau er en del av veien reservert for den gåen-

de. Det skal ligge høyere enn kjørebanen og er 

atskilt fra denne med kantstein. I Norge har syk-

lister lov til å benytte fortauet, men på fotgjenge-

rens premisser. Med andre ord kan syklisten be-

nytte fortauet hvis farten er tilsvarende gangfart. 

Studier viser en liten tendens til nedgang i syk-

kelulykkene. Dette kan skyldes reduserte konflik-

ter mellom syklister og fotgjengere. Fotgjenger-

ulykker ser også ut til å reduseres, men denne 

effekten er ikke statistisk pålitelig. Det er viktig å 

ta hensyn til trafikkmengden ved valg av løsning-

er. På hovedveinettet med stor trafikk bør det 

velges sikre og separate systemer for fotgjenge-

re og syklister. På mindre veier og i sentrumsom-

råder anbefales løsninger med egne sykkelfelt og 

fortau. 

Veilys                                                              

Veibelysning reduserer ulykkesrisikoen i mørket 

ved å gjøre det lettere å oppfatte veien, andre 

trafikanter og veiens nærmeste omgivelser. 

Størst virkning har den på fotgjengerulykker i 

krysningsulykker. 

Rundkjøringer                                                   

Både trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i 

kryss blir bedre ved rundkjøringer enn ved vanli-

ge kryss. Dette forutsetter en tilnærmet lik trafikk-

mengde på de ulike vei-armene i rundkjøringen. 

Personskadeulykker reduseres kraftig i rundkjø-

ringer, mens antall små skader av materiell art 

ser ut til å øke. 

Hekker og sikthindringer                                        

Redusert sikt i kryss fører som regel til økt ulyk-

kesrisiko, jf. Trafikksikkerhetshåndboka. Dersom 
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bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekken i 

et veikryss, kan de kjøre på og skade, og i verste 

fall drepe myke trafikanter. Reglene for frisiktso-

ner sier hvor mange meters lengde fra veikryss 

og lignende du må klippe hekk og busker ned til 

50 cm. Siktkrav i plankryss defineres med sikttre-

kanter. De varierer med veitype, trafikkmengde 

og fartsgrense. Hekk og gjerde inntil avkjørsel fra 

bolig må ikke overstige 50 cm over gateplan. Det 

må være fri sikt 4 m/10 m i boligvei. I samlevei 

må det være fri sikt 30 meter i 30-sone og 50 me-

ter i 50-sone. Hekk inntil avkjørsel som krysser 

gang- og sykkelvei må ha fri sikt 4 meter inn på 

avkjørsel. Mot gang- og sykkelvei må det være 

20-40 m fri sikt, avhengig av stigningsforhold. 
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Veg  Tiltak Merknader 
 

FV456–Hølleveien  1.   GS-vei fra Tangvall til Linnegrøvan på 
østsiden av veien sammen med fjer-
ning av gangfelt fra Tangvall.  

2.   Sanere avkjørsler samt løse forholdene 
for myke trafikanter på vestsiden på 
strekket Hølleveien 58-86.  

3.   Utbedre undergang Hølleveien. Midt-
stripe, speil, utvide kurve på østsiden. 

4.   Stramme opp busslomme ved Nygård 
skole. 

 Pkt. 1 er pri. 2 i søknad sendt pr. april 
2014 til bymiljøpakka i ATP. 

FV456-Langenesveien 1.   GS-vei fra Kilenesheia til Lauvika.  
2.   Utvida skulder Lauvika til friluftsområ-

der Hellevika/Romsvika. 
3.   Utvida skulder fra Hellevika/Romsvika 

mot Kristiansand. 

Pkt.1 er pri. 9 i søknad sendt pr. april 2014 

til bymiljøpakka i ATP. 

FV114-Toftelandsveien 1.   GS-vei langs Toftelandsveien og  
      Søgneveien/Kleplandsveien.  

Pkt.1 er pri. 4 i søknad sendt pr. april 2014 
til bymiljøpakka i ATP.  

FV114-Tangvallveien 1.   Regulere og opparbeide GS-vei på 
      sydsiden fra Tangvall ungdomsskole til  
      Hølleveien.   

Pkt.1 er pri. 8 i søknad sendt pr. april 2014 

til bymiljøpakka i ATP. 

FV114-Lohneveien 1.   GS-veg fra Ormelia til Lohnelier. 
2.   Oppgradere fortau til GS-veg  
      Ormelia-Krogan.  

Pkt. 1 er pri. 6 i søknad sendt pr. april 2014 

til bymiljøpakka i ATP. 

FV164-Salemsveien 1.   GS-vei med belysning langs hele vei-
en.  

Pkt. 1 er pri. 1 og 7 i søknad sendt pr. april 

2014 til bymiljøpakka i ATP. 

FV160-Eikeveien 1.   Ny bru over Føssa ved Gamle Lunde-
vei med fortau. 

 

FV167-Søgneveien 1.   GS-vei langs Søgneveien fra x FV 456   
      Stauslandsveien til Søgne Gamle  
      Prestegård.  

Pkt.1 er pri. 5 i søknad sendt pr. april sendt 

til bymiljøpakka i ATP. 

FV242-Eid/Salthaugveien  1.   Bedre veistandard mellom Eid og  
      Salthaug  

 

FV168-Bergeveien 1. Tiltak mot flom.  

5.2.2  Fylkesveger - Større tiltak 
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5.2.3. Fylkesveger - Mindre tiltak  

Veg Tiltak Merknader 

FV456-Hølleveien 1. Adskille sykkelsti fra vei på strekningen Dr. Ro-
hdes vei – Nygård skole/bussholdeplass med au-
tovern/fender. 

2. Fartsdempende tiltak sammen med bedre skilting 
gangfelt alternativt fjerne gangfelt. 

3. Sette opp parkering forbudt skilt ved busslomme 
ved Nygård skole. 

 

FV456-Langenesveien 1. Tryggere kryssing for myke trafikanter ved Stokke-
landskogen. Redusert fart og fartsdempende til-
tak. Intensbelysning av gangfelt og busskur.  
Bedre busskur. 

2. Tryggere kryssing (gangfelt) av myke trafikanter 
ved Vognsnes til busstopp. 

3. Vurdere 50 km/t på flere strekk/lenger strekk/hele 
veien.  

4. Fartsdempende tiltak på strekninger der barn 
krysser veien for å komme til/fra skolebussen. 

 

FV456-Stauslandsveien 1.       Dårlig belysning kryss til Søgneveien. 
2. Sikthindringer langs GS-veien. 

 

FV114-Toftelandsveien 1. Gangfelt ved Amerikaveien, nedsatt fart til 40 km/t 
kombinert med fartsdempende tiltak (humper). 

2. Markering av smal passasje forbi hus ved brua.  
3. Sette ned fart til 60 km/t til Songdalen grense. 

 

FV114-Lundeveien 1. Gangfelt sammen med fartsdempende tiltak ved 
Lunde kirke. 

 

FV114-Lohneveien 1. Begrense trafikken, og da i særlig grad tungtrafik-
ken, til og fra Lohnelier industriområde. 

2. Øke frihøyden til undergang E-39 ved Lohnelier 
slik at alle trailere kan passere under. 

 

FV152-Årosveien 1. Belysning gangfelt kryss til Grønngjelet. 
2. Det bør etableres et sikkert krysningspunkt fra 

Konvalldalen til GS-veien på østsiden av Åros-
veien. 

 

FV165-Hølleveien 
(Rundkjøring FV152 til Høl-
len) 

1. Trafikkfarlige overganger ved kryssing av Solta-
veien når en skal til/fra Høllen. 

2. Forlenging av fender ved Brattbakken. 
3. Fortau på vestsiden fra Soltaveien til Høllen. 
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Veg Tiltak Merknader 

FV302-Repstadveien 1. Vedr. Repstadveien 61 – Høy 
fart her. Vanskelig å krysse 
veien på en forsvarlig måte. Er 
det mulig å få til en åpning i 
autovernet rett ut fra boligen 
for å lette adkomsten til/fra GS
-veien. 

2. Redusere fart sykler GS-veg 
ned bakken til Tinntjønn skole 
med rumlefelt før kryss. 

 

FV158-Trysnesveien 1. Skilt som markerer fartsgrense 
(40 km/t) flyttes mot øst til før 
Kalsneset. 

 
 

 

   

Fylkesveger - generelt 
 

Innføre forkjørsveg på alle fylkesveger  

Intensbelysning gangfelt 

Fartsdempende tiltak ved gangfelt 

Økt fokus på hekker og andre sikthindringer 
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Veg Tiltak Merknader 
 

Eikeheia 1. Deler av veilysanlegget i Eikeheia trenger en opp-
gradering. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 
400.000,- inkl. mva. 

 

 

Linnegrøvan-Søgneelva 1. Bru/GS-vei over Søgneelva 
 

Pkt. 1 er pri. 3 i søknad pr. 

april 2014 sendt til bymiljø-

pakka i ATP. 

 
5.2.5  Kommunale veger -  Mindre tiltak  
 
 

 

Veg Tiltak Merknader 
 

Torvmoen 1. Redusert hastighet til 20 km/t. 
2. Eksisterende fartshumper endres slik at de er sam-

stemt med gjeldene hastighet. 
3. Innsnevring av veistrekningen som er vestvendt, 

dvs. mellom bebyggelse og Torvmoen barnehage. 
4. Oppstramming av kjøremønster ved levering /

henting til/fra Torvmoen barnehage. 
5. Enveiskjørt løsning. 

 

Vedderheia 1. Redusere farten ved bruk av flere fartsdempere. 
2. Sikre overgangen for gående og syklende når de 

kommer fra GS-veg og skal krysse avkjørselen fra 
Repstadveien, eksempelvis ved bruk av bom på GS
-veien eller fartsdempere. 

3. Redusere fart sykler med fartsdempere på GS-veg 
ved avkjøring til Tinntjønn skole.  

 

Nygård skole 1. Snuplass for drosjer som kjører til Kompetanse-
avdelingen i forbindelse med skolestart 

2. Kjøring i skolegården skaper farlige situasjoner når 
varelevering og søppeltømming skjer i skoletiden. 

3. Nygårdsveien er farlig i forbindelse med start og 
slutt for SFO på Nygård skole. 

 

Høllesanden 1. Innkjøringen til Høllesanden skiltes med skilt 302  
         «Innkjøring forbudt.» 

 

5.2.4  Kommunale veger - Større tiltak 
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5.3.  Andre tiltak 
 
5.3.1 Snarveier 
 
Søgne kommune har rustet opp gamle gårdsveier 
og ferdselsårer som nå brukes som snarvei til 
skoler og som snarvei til sentrum på Tangvall. I 
tillegg brukes de som turveier. Kommunen 
(ingeniørvesenet) samarbeider med ATP i et eget 
prosjekt som skal munne ut i en handlingsplan for 
opparbeidelse av snarveier for gående og syklen-
de i kommunen. Det vil følge med penger i Bymil-
jøpakka fra 2007 til gjennomføring av handlings-
planen. 
 
 
5.3.2 Skoleskyss   
   
Sikker skoleskyss er et tema som mange er svært 
opptatt av. Det er et grunnleggende krav at skole-
elevene transporteres på en sikker måte. 
 
Søgne Barne- og ungdomsråd (SBUR) er opptatt 
av dette og mener at skolebussene er for fulle og 
at 15-18 stk. må stå i bussen. SBUR mener også 
at skolebussholdeplasser må utbedres og viser til 
holdeplassen på Stokkelandsskogen, som trenger 
en utbedring. Her er det for eksempel ingen fot-
gjengerovergang/fotgjengerfelt, slik at en må løpe 
over veien for å nå bussen. 
Skoleskyss utgjør en spesiell utfordring for sjåfø-
rer, busselskaper, skoler, elever og foreldre. I hef-
tet «Sikker skoleskyss» er det gitt informasjon om 
noen viktige momenter som sjåfører og busselsk-
aper kan forbedre seg på, for å gjøre skoleskys-
sen til en sikker og hyggelig reiseopplevelse. 
 
5.3.3 Farlig skolevei 
      
Opplæringslovens kap.7 omhandler elevers rett til 
skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 
1. trinn og 4 km for elever på 2.-10. trinn. I tillegg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

har elevene rett til skyss dersom skoleveien er 
særlig farlig eller vanskelig. Særlig farlig må for-
stås som en fare utenom det vanlige. Foreldrene 
kan søke kommunen om skyss for sine barn.  
 
Kommunens vurderinger må bygge på en konkret 
beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte     
barns forutsetning for å klare disse utfordringene. 
 
Dette må vurderes: 
• Fartsnivå 
• Trafikkmengde 
• Tilrettelegging for fotgjengere 
• Veibredde og veiskulder 
• Sikt og sikthindringer 
• Veikryss 
• Inn- og utkjøringer 
• Krysningspunkter av vei/gate 
• Gangfelt 
• Veiforhold om vinteren/klima 
• Spesielle lokale forhold 
 
Trygg Trafikk har laget en fyldig veiledningsbro-
sjyre som heter «Særlig farlig eller vanskelig sko-
levei»                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto: Erlend Bakke 
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5.3.4 Universell utforming 
 
Ett av hovedmålene i NTP er at løsningene skal 
utformes slik at flest mulig kan bruke transport-
systemet på en likestilt måte. Ved utforming av 
bussholdeplasser, gangfelt, krysningspunkt og 
veier må ta det tas høyde for universell utforming. 
Trinnfri adkomst, ledelinjer og tydelig informasjon 
er sentrale elementer for å få transportsystemet 
universelt utformet. Kommunen kan søke Statens 
vegvesen om årlige tilskudd til universell utfor-
mingsprosjekter, egenandelen er 25 prosent av 
totalkostnaden. 
 
5.3.5 Tilpasning for eldre 
     
Utforming av trafikksystemet må ta hensyn til  
eldres forutsetninger og behov for mobilitet, slik 
at trafikkrytme, kryss, gang- og sykkelveier, over-
gangssteder og kollektivtrafikk tilfredsstiller kra-
vene til universell utforming. 
I Nasjonal tiltaksplan for veg 2014-2017 blir det 
foreslått å gjøre 65+ kurs obligatoriske ved 75 års 
alderen. Det foreslås også å gjennomgå regel-
verket for førerkort med sikte på å bedre melde-
rutinene fra lege, psykolog og optiker til fylkes-
mannen (helsekrav for førerkort). 
Ved utbedring og ved utbygging av nye anlegg 
må overgangssteder sikres slik at det medfører 
lav risiko for alvorlige ulykker. Fartsgrense på 30 
km/t i byer og tettsteder og fartsreduserende til-
tak bør vurderes. 
 

 
6. OPPFØLGING AV PLANEN 
 
Søgne kommunen er en stor arbeidsgiver og eier 
av veier, barnehager og skoler. Kommunen er en 
stor transportkjøper og er i tillegg ansvarlig for 
innbyggernes helse, miljø og sikkerhet.  
 
Søgne kommune skal bidra til å redusere antall 

drepte og skadde i trafikken ved å sørge for at 
trafikksikkerhet omfatter aller deler av kommu-
nens virksomhet.  
Arbeidet med å bedre trafikksikkerheten søkes 
gjennomført kontinuerlig gjennom kommunens 
daglige oppgaver på forskjellige felter. 
 
Ressursgruppa som ble etablert i forbindelse 
med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen bør 
være en fast gruppe som møtes minst en gang i 
året for å gjøre opp status og evaluere tiltakene. 
Status for planlagte prosjekter og tiltak legges 
fram for kommunestyret en gang i året. 
 
Videre er det viktig at trafikksikkerhetsplanen 

evalueres og revideres hvert 4. år. 
 
 

 

UP har beregninger som viser at det daglig utføres ca. 

130.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand (alkohol, medi-

kamenter) her i landet. 
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7.  VEDLEGG 

Vedlegg 1: Ansvar og myndighetsområder 

Sentralt nivå :    Ansvarsområde 
 
Samferdselsdepartementet   Hovedstrukturen i transportsystemet 
      Lover/regelverk/normaler for veier, skilting, veitrafikk m.m.   
      Føreropplæring          
      Bilparkens tekniske standard 
 
Justisdepartementet    Trafikkovervåkning. 
 
Miljøverndepartementet   Arealbruk, plan- og bygningsloven. 
 
Kunnskapsdepartementet   Trafikkopplæring i skolen. 
 
Statens vegvesen, Vegdirektoratet Ivaretar Samferdselsdepartementets ansvar for utbygging, drift og vedli-

kehold av riksveier, føreropplæring, teknisk standard på kjøretøyer. 
 
Politidirektoratet Ivaretar Justisdepartementets ansvar for trafikkavvikling, fartsovervåkning 

og rusmiddelkontroll 
 
Regionalt nivå: 
 
ATP-samarbeidet  Koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet i Kristiansandsregionen. Egen ar-

beidsgruppe som har ansvar for trafikksikkerhetstiltak og gang-/
sykkelveier. Bevilger midler til og initierer fysiske tiltak langs riks-, fylkes- 
og kommunale veier (utbygging, trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlike-
hold) og holdningsskapende arbeid. 

Fylkesnivå: 
 
Fylkeskommunen   Ansvarlig for budsjett og prioriteringer for fylkesveinettet. 
  Ledelse og sekretariat for ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. 
  Ansvar for kollektivtrafikk, inklusive skoleskyss og transport for  
  funksjonshemmede 
 
Statens vegvesen (vegkontor)  Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedli-

kehold på riks- og fylkesveier. Føreropplæring, kontroll av teknisk stan-
dard på kjøretøyer. Fartsgrenser og skiltsaker for riks- og fylkesveier. Del-
tar i ATP-samarbeidet. 
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Trygg Trafikk  Frittstående organisasjon som arbeider med holdningsskapende arbeid, 
informasjon og opplæring i trafikksikkerhet. 

Kommunalt nivå 
 
Kommunestyret     Vedtaksmyndighet for reguleringsplaner. 
      Vedtar budsjettrammer til vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale vei-
er. 
Plan- og miljøutvalg  Politisk hovedutvalg for areal-/reguleringsplaner. 
  Godkjenning av fartsgrenser, fartsdempende tiltak m.m. langs kommunale veier.

 Tildeling av midler til vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. 
 
Arealenheten  Planlegging, saksbehandling og innstillingsmyndighet ved regulering av vei og 

trafikksikkerhetstiltak på riks-, fylkes- og kommunale veier. 
 
Ingeniørvesenet  Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlikehold på 

kommunale veier. 
 Fartsgrenser og skiltsaker for kommunal veier. 
 Ulykkesstatistikk og trafikkdata. 
 
Oppvekstetaten Vedtaksmyndighet for skoleskyss ved særlig farlig og vanskelig vei (jf. opplæ-

ringslovens definisjon i § 7.1). 
 Ansvar for finansiering av skoleskyss ihh. takster fastsatt av fylkeskommunen. 
 
Kommuneoverlegen    Kartlegging av trafikkulykker med lege-/sykehusbehandling. 
 
Barn og unges representant  Har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser, når det faste utvalg for plansa-

ker (Byutviklingsstyret) utarbeider og behandler forslag til planer etter plan- og 
bygningsloven. Er barn og unges talerør i den kommunale planleggingen. 

 
Politi/lensmenn  Ansvar for trafikkavvikling, fartsovervåkning og rusmiddelkontroll. 
 Bistår med opplæring i skolene. 
 Vedtaksmyndighet for trafikkregulerende skilt. 
Lokalt nivå: 
 
Grunnskoler  Aktivisering av barn, foreldre og lærere i kartlegging av skolevei. Elevopplæring i 

trafikkatferd. Innspill/ønsker til Trygg Trafikk og kommunen om informasjonsmate-
riell, undervisningsstøtte, fysiske tiltak, skilting m.m. 

   
Velforeninger Innspill til kommunen om reguleringsplaner, fysiske tiltak, skilting m. 
 

Trafikkulykker er ett av våre store folkehelseproblemer. De samfunns- 

økonomiske kostnadene ved trafikkulykker er i størrelsesorden 25-30 milli-

arder kroner per år. (Veisten og Nossum, 2007).  
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Vedlegg 2: Begrepsavklaringer 

Innen fagområdet  trafikksikkerhet  er det mange begreper som går igjen. For å jobbe mot felles mål, er 

det viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep: 

Trafikksikkerhet 

Samsvar mellom den trygghet som oppleves og den virkelige fare trafikantene er i. Fravær av trafikkulyk-

ker og trafikkuhell. 

Trafikksikkerhetsarbeid 

Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i trafikken, og arbeide aktivt for at trafikk-

ulykker og trafikkuhell unngås. 

Veitrafikkulykke 

Ulykke som medfører personskader av slikt omfang at der rapporteringspliktig overfor politiet. 

Veitrafikkuhell 

Uhell som medfører materielle skader og/eller har ubetydelig personskade. 

Trygghet i trafikken 

Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de subjektivt opplever ulykkesrisiko i 

trafikken. 

Holdning  

Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende er opp i. Dette ut i fra 

interesser og behov. 
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Vedlegg 3: Kilder og referanser 

 

Nasjonal Transportplan 2014-2024. 

Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. Statens vegvesen m.fl. 

Trafikksikkerhetshåndboka. Transportøkonomisk institutt. 

Veg– og gateutforming. Håndbok N100. Statens vegvesen 2014. 

Veileder for Trafikksikker kommune. Trygg Trafikk. 

Mal for kommunens trafikksikkerhetsplan 2014-17. Trygg Trafikk. 

Sykkelhåndboka. Utforming av sykkelanlegg. Håndbok 233. Statens vegvesen 2003. 

Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2020. ATP-utvalget 2011. 

Kommuneplan for Søgne kommune 2012-2020. 

Handlingsplan for Nullvisjonsprosjektet i Søgne, Songdalen og Vennesla for 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Nullvisjonen i Agder 
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