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Ny leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 
 

Ved årsskiftet ble Nullvisjonen gjort til et varig tiltak og stillingen som leder ble utlyst. 

Tom Erik Dønnestad tiltrådte stillingen som leder for 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla  1. januar 2016. 

Tom Erik har en allsidig erfaring som spenner fra 

ambulansetjeneste, variert opplæringsvirksomhet og bred 

erfaring fra offentlig forvaltning og finans. 

Tilbakemeldingene fra den nye lederen er at han er godt 

mottatt i hele TS gruppen (trafikksikkerhetsgruppen) i Vest 

Agder.  

Gode samarbeidspartnere i kommunene, andre regioner i Nullvisjonen, Fylkets 

samferdselsavdeling, 18Pluss og Trafoen, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet er blant de 

mange som deler kompetanse og erfaringer for å nærme oss Nullvisjonen. 

Men også andre bidrar i sterk grad, både media, bilforhandlere og motorsport miljøet – spesielt 

med Try & Frustøl motorsport team som svært kreative og inkluderende medspillere. 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har siden oppstarten hatt mange ulike 

prosjektledere, i motsetning til de andre regionene hvor leder har vært i stillingen i mange år. 

Dette har bidratt til at Nullvisjonsarbeidet i vår region har vært varierende både i omfang og 

innhold, men ved omgjøring til fast stilling håper vi at dette skal bidra til større stabilitet. 

Leder har i 2016 hatt mye og viktig fokus på å gjøre Nullvisjonen til et kjent begrep og en 

naturlig aktør innen trafikksikkerhet i regionen. Både gjennom utstrakt samhandling med media, 

aktiv bruk av Facebook og utadrettet virksomhet oppleves det som om vi er på rett vei. 

Nullvisjonens nettsider (www.nullvisjonen-agder.no) har passert 1.000.000 

treff og Facebook siden i vår region har gått fra 240 til over 2.600 følgere i 

løpet av året. 

Likevel er det et stort potensiale i forhold til at Nullvisjonen kan komme inn i foreldremøter i 

barnehager og skoler i regionen. Det arbeides også for å komme i større inngripen hos 

næringslivets kanaler og i den enkelte Nullvisjons kommunens enheter.  

http://www.nullvisjonen-agder.no/
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Filminnspilling 
Det er en kjensgjerning at de fleste ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken – noen ganger i 

kombinasjon med det uventede like rundt neste sving...   

Med dette som bakteppe tok Nullvisjonen fatt på 

et spennende prosjekt der vi spiller inn en film på 

den typiske norske bygdeveien. Filmen blir 

virkelighet utelukkende fordi svært gode 

støttespillere i Try & Frustøl motorsport team, 

Frydenbø bil og Søgne & Greipstad Sparebank – 

som sammen med nødetatene, Søgne Røde Kors, 

Statens vegvesen, Sivilforsvaret og flere andre på 

ulike måter stiller opp med mannskap, utstyr, kompetanse, biler og økonomiske midler. 

Filmen – med tittelen «Har DU kartleser – bruk hodet» mottas svært godt både i fagmiljø, media 

og ikke minst der den skal treffe – hos publikum. I løpet av det første døgnet etter lanseringen 

vises filmen flere tusen ganger! 

Mediekontakt 
Trafikksikkerhet og Nullvisjonen er forhold som interesserer og fenger mange. Media er positive 

til å lage gode saker, og vi har gjennom året hatt mange gode oppslag hos N247, 

Fædrelandsvennen, Vennesla Tidende, NRK, BSNett, Radio Loland og Radio Lyngdal. 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har hatt godt 

over 30 oppslag i 2016 på ulike saker – fra 

Ungdomsprosjektet, aktuelle lokale forhold, filminnspilling 

og informasjonsoppslag. Nullvisjonen er i flere tilfeller også 

benyttet som kildehenvisning ved ulykker eller grove 

fartsovertredelser i området. 

Eksempler på oppslag:  

- http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Spiller-inn-film-

pa-Langenesveien-455722b.html  

- http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1001182/spilte-

inn-blodig-kampanjevideo-paa-langenesveien 

- http://n247.no/?nyhet=4779 

- http://n247.no/?nyhet=4620 

- http://www.bsnett.no/bygdeglimt/trafikksikker-

hjemmetjeneste/cbbpiz!ys9GYyqR4mW1rokIzUAFWw/ 

- http://www.venneslatidende.no/nyheter/fikk-en-blinkende-livredder-1.1585590  

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Spiller-inn-film-pa-Langenesveien-455722b.html
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Spiller-inn-film-pa-Langenesveien-455722b.html
http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1001182/spilte-inn-blodig-kampanjevideo-paa-langenesveien
http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1001182/spilte-inn-blodig-kampanjevideo-paa-langenesveien
http://n247.no/?nyhet=4779
http://n247.no/?nyhet=4620
http://www.bsnett.no/bygdeglimt/trafikksikker-hjemmetjeneste/cbbpiz!ys9GYyqR4mW1rokIzUAFWw/
http://www.bsnett.no/bygdeglimt/trafikksikker-hjemmetjeneste/cbbpiz!ys9GYyqR4mW1rokIzUAFWw/
http://www.venneslatidende.no/nyheter/fikk-en-blinkende-livredder-1.1585590
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Kontakt med motorsport miljøet 
Gjennom året har ulike grener av motorsport miljøet meldt 

sin interesse for å samarbeide med Nullvisjonen fordi de 

støtter vårt mål om 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken. 

Motorsport miljøet viser et engasjement og en velvillighet 

som er flott, både i form av at utøvere stiller med kjøretøy 

og personer, men også ved at de fremmer Nullvisjonen 

overfor sine støttespillere, sponsorer og tilhengere. 

Try & Frustøl har vært i spissen, men også NAF Drifting med 

Kåre Nysted Andersen og andre har bidratt til å sette 

Nullvisjonen i fokus på arenaer der vi ofte ikke har vært med.  

Under Rally Sørland ble Nullvisjonen invitert til å være 

tilstede på VIP området med våre banner og ansatte, vi 

deltok med 1 ansatt og 2 deltakere fra ungdomsprosjektet. Vi 

har også fått vår logo på flere løpsbiler – som ren goodwill fra 

utøverne. 

Ungdomsprosjektet 
Også i 2016 arrangerer vi Ungdomsprosjektet – som vårt definitivt mest kostbare prosjekt 

gjennom året, men også det som gjør at vi nok «treffer» 

deltakerne mest og best. 

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. 

Vi gjorde i år en «vri» 

på den ene 

samlingen – der vi 

hadde med oss 3 sannhetsvitner som hver på sine måter 

har opplevd trafikkulykkens tragedie. Til denne samlingen 

oppfordret vi også deltakeren til å ta med seg foreldre 

eller andre i familien. Dette gjorde et svært sterkt inntrykk og vil bli videreført.  

Selve «rosinen i pølsa» - turen til Rudskogen var også i år en stor opplevelse, 

og for første gang på mange år var det et uhell på banen, der en av våre 

deltakere mistet bremser og dermed kontroll på bilen. Grunnet 

sikkerhetssoner på banen og utstyret i bilen ble det ingen personskade, og 
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hendelsen bidrog dermed til å sette ekstra fokus på sikkerhet. Svært positivt er det at den 

uheldiges foreldre også var meget positive til Ungdomsprosjektet etter hendelsen.  

 

 

 

 

 

Nyttårsaksjonen 
Tom Erik hadde gleden av å være bidragsyter på årets Nyttårsaksjon 21. januar – og gikk med 

det direkte i «ilden» etter tiltredelse i stillingen får dager tidligere. Rett nok var rollen i stor grad 

knyttet til arbeidet i Ambulansetjenesten – men mye med vinkling fra Nullvisjonen. 

 

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.  

I nyttårsaksjonen 2017 vil igjen Tom Erik sammen med Ole Rabbersvik som ble hardt skadd i en 

ulykke 22. mai 2015, holde et av hovedinnleggene. 

Trafikkvettregler 
Nullvisjonen presenterte i høst de nye Trafikkvettreglene i 

tanken om at det finnes Sjøvettregler, Fjellvettregler, 

Datavettregler etc – men altså ingen Trafikkvett regler. 

Lanseringen ble godt mottatt og pent innrammede 

Trafikkvettregler deles ut og henges opp overalt hvor 

Nullvisjonen er på besøk. 

Reglene er basert i trafikantenes atferd og valg. 

Ta kontakt med oss for å få et eksemplar til din arbeidsplass 
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TS dager på videregående skoler 
Gjennom vår-halvåret samhandler de 3 Nullvisjons regionene tett om å bidra til å arrangere 

Trafikksikkerhetsdager på alle fylkets videregående skoler. Gjennom denne dagen på den 

enkelte skole er det samlet sett flere tusen som får informasjon og 

opplevelser knyttet til trafikk, 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 et nytt inntrykk 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 Fylket. Det er en lang 

tradisjon for at Nullvisjonen deltar i foreldremøter og senere – og ved behov – 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. 

I vår region har det vært mindre kontinuitet i dette gjennom mange år – og vi må derfor arbeide 

aktivt med skoler og barnehager for å få innpass i foreldremøter – med bistand fra 

sektorledelsen i den enkelte kommune. 
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Arrangementer gjennom året 
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har sammen med kolleger i Lindesnes og Lister 

regionene stått for en rekke arrangementer i 2016 – der fokus er trafikksikkerhet. 

Vi har i 2016 i tillegg til innspillingen av vår egen film på Langenesveien, også bistått Trafoen 

(www.trafoen.no) med kunnskap og kontakter i deres filminnspilling senhøstes. Ut over dette 

har vi hatt et arrangement sammen med Gumpens Auto hvor skadereparasjon, moderne bilers 

oppbygning og sikkerhet i el-biler var i fokus. Arrangementet trakk 

et titalls personer fra ulike fagmiljø som nødetater, trafikkskoler 

m.fl.  

Sammen med Frydenbø og Try & Frustøl hadde vi også et 

arrangement på Skandinavisk trafikksenter hvor alle våre TS 

kolleger også bidrog – Vegvesen, Utrykningspolitiet, Skandinavisk trafikksenter, 18Pluss og 

Trafoen m.fl – og i et surt høstvær trakk vi godt 150 mennesker. Dette er isolert sett bra, men vi 

hadde invitert samtlige kommunalt ansatte i Nullvisjonskommunene, der det var et svært 

begrenset fremmøte sett i forhold til antall innbydelser. Til dette arrangementet bidrog også 

den kjente kunstneren Per Fronth med et verdifullt verk som ble donert til en deltaker etter 

loddtrekning på slutten av arrangementet. 

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 Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, 

nødetatene, 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. 

 

Ulykker og statistikk i vårt område i 2016 
Vi har gjennom året hatt alvorlige ulykker i vår region, der noen av våre medmennesker har fått 

alvorlige skader, 1 person er pr 31.10.2016 omkommet. 

Sett i forhold til tidligere år er det i 2016 likevel færre alvorlige ulykker. 

Fra Statens Vegvesen har vi fått informasjon om hvor mange som gjennom året har vært i 

trafikkulykker i vår region. 

http://www.trafoen.no/


 

 

 
 

8 Tittel 

 
 
Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker 

   

  

Totalt 

1014 Vennesla Ulykker 14 

 

Dødsulykker 1 

 

Drepte (personer) 1 

 

Skadde i alt (personer) 16 

 

Hardt skadde (personer) 1 

 

Lettere skadde (personer) 8 

1017 Songdalen Ulykker 6 

 

Dødsulykker 0 

 

Drepte (personer) 0 

 

Skadde i alt (personer) 6 

 

Hardt skadde (personer) 2 

 

Lettere skadde (personer) 4 

1018 Søgne Ulykker 6 

 

Dødsulykker 0 

 

Drepte (personer) 0 

 

Skadde i alt (personer) 7 

 

Hardt skadde (personer) 3 

 

Lettere skadde (personer) 4 
 

Begge foto N247/Roar Tolfsen 

 Tallene gjelder for perioden 01.01.2016 - 30.11.2016 
 

  

Ny bil til Nullvisjonen 
Nullvisjonens medarbeider tilbringer mye tid ute på veien – og hver av regionlederne kjører årlig 

ca 15.000 km til ulike arrangement, foredrag og annet. Det er derfor gunstig at vi har trygge biler 

med moderne sikkerhetsutstyr både for vår egen sikkerhet – og til bruk i våre demonstrasjoner. 

Bilene er enhetlig dekorert og av samme merke. 



 

 

 
 

9 Tittel 

Satsningsområdet i 2017 
Nullvisjonen har egne arbeids- og styringsgrupper som er leders støtteapparat og bistår med 

faglige innretninger og kompetanse i tillegg til styringssignaler fra våre eiere. 

I samråd med leder har styringsgruppen besluttet å videreføre dagens gode drift, samtidig som 

man i 2017 ønsker å sette et større 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 etablerer et samarbeid med ulike fagorganisasjoner og 

aktører i bransje og miljø og håper å kunne bidra til en positiv utvikling. 

Vi ønsker også å arbeide videre for mere innpass i barnehager og skoler med informasjon og 

treffpunkter der atferd, rollemodeller og sikkerhetstenkning er i fokus.  

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. 

Vi takker alle som gjennom året på ulike måter har bidratt i Nullvisjonens 

arbeid for deres positivitet, kreativitet og store engasjement. 

 

Carl er vår nye Facebook venn som kommer med mange gode råd. 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 

Postboks 1051 – 4682 SØGNE 

Telefon 906 67 689 

E-post tom.erik.donnestad@sogne.kommune.no 

mailto:tom.erik.donnestad@sogne.kommune.no

