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Leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 
 

Tom Erik Dønnestad er leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og 

Vennesla.  

Nullvisjonsarbeidet i Vest Agder finansieres av- og har sin faglige 

ryggdekning i Vest Agder fylkeskommune - samferdselsavdelingen 

sammen med Statens Vegvesen. 

Gode samarbeidspartnere i kommunene, andre regioner i 

Nullvisjonen, 18Pluss og Trafoen, Trygg Trafikk og Politiet er blant de 

mange som deler kompetanse og erfaringer i arbeidet for å nærme 

oss Nullvisjonen. 

Men også andre bidrar i sterk grad, både media og motorsport miljøet og engasjerte 

enkeltpersoner, lag og foreninger. 

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

prosjektledere, i motsetning til de andre regionene hvor leder stabilt har vært i stillingen i 

mange år. Dette har bidratt til at Nullvisjonsarbeidet i vår region har vært varierende både i 

omfang og innhold. Leder rapporterer at arbeidet gjennom de siste 2 årene nå har ført til at 

Nullvisjonen er blitt langt bedre kjent i regionen, og at vi etterspørres i økende grad fra ulike 

grupper, noe som er gledelig. 

Leder har også i 2017 hatt stort 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. Vi har også 

kjøpt reklameplass sammen med de andre regionene på alle Fylkets kinoer i overgangen 2017-

2018 og kjøper også kommunikasjonsbistand både på sosiale media og brosjyre siden. 

Nullvisjonen har arbeidet for komme inn i foreldremøter i barnehager og skoler i regionen. 

Dette har i stor grad lykkes i barnehage sektoren i 2017 – selv om vi fremdeles har et potensiale. 

Målet for 2018 er at vi også kan komme inn på foreldremøter i grunnskolene og fortsette 

involveringen i de videregående skolene og få innpass i flere av de kommunale skolene. Det 

arbeides også for å komme i større inngripen hos næringslivets kanaler og i den enkelte 

Nullvisjons kommunens enheter/avdelinger.  
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Moped og MC dag på Vamoen 
Organisasjoner som NMCU og NAF MC 

arrangerer årlig «rustløsningskurs» og 

kompetansehevende tiltak for motorsyklister.  

Med dette som bakteppe tok Nullvisjonen 

initiativ til en moped og MC dag på Vamoen 

Motorbane på forsommeren. Vi fikk med oss 

dyktige trafikklærere fra Blink og UFO 

trafikkskoler og i tillegg var selveste Carl 

Berthelsen som er fabrikk kjører for HPC-Power Suzuki Racing team også tilstede som veileder.  

Godt over 100 mopeder og MCer i ulike utførelser fant veien til Vamoen denne dagen, og hadde 

en lærerik og flott opplevelse som ble avsluttet med loddtrekning på sikkerhetsutstyr. 

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 flere gode oppslag hos N247, NRK, Vennesla 

Tidende, BS-nett, Radio Loland  og Radio Sør. 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har hatt flere 

gode oppslag i 2017 på ulike saker – fra Ungdomsprosjektet, 

aktuelle lokale forhold, dagen på Vamoen og 

informasjonsoppslag. Nullvisjonen er i flere tilfeller også 

benyttet som kildehenvisning ved ulykker eller grove 

fartsovertredelser i området. 

Noen få eksempler på oppslag:  

- http://www.venneslatidende.no/nyheter/skal-vise-

hva-som-kan-skje-i-en-ulykke-1.2144880  

- http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-

tilbud-pa-gang-1.1943696 

- http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-

tilbud-pa-gang-1.1943696 

- http://n247.no/?nyhet=6702 

- http://n247.no/?nyhet=6372 

- http://n247.no/?nyhet=5631 

- http://www.bsnett.no/apen/de-eldste-laerte-de-yngste-om-

refleks/cbbqkv!hQSV3kKizBYZYTBCOoNDw/ 

- http://www.bsnett.no/tema/sterkt-og-lrerikt/cbbqft!xRstSXmQZfIx@5KFoK8yWg/ 

http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-tilbud-pa-gang-1.1943696
http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-tilbud-pa-gang-1.1943696
http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-tilbud-pa-gang-1.1943696
http://www.venneslatidende.no/nyheter/nytt-tilbud-pa-gang-1.1943696
http://n247.no/?nyhet=6702
http://n247.no/?nyhet=6372
http://n247.no/?nyhet=5631
http://www.bsnett.no/apen/de-eldste-laerte-de-yngste-om-refleks/cbbqkv!hQSV3kKizBYZYTBCOoNDw/
http://www.bsnett.no/apen/de-eldste-laerte-de-yngste-om-refleks/cbbqkv!hQSV3kKizBYZYTBCOoNDw/
http://www.bsnett.no/tema/sterkt-og-lrerikt/cbbqft!xRstSXmQZfIx@5KFoK8yWg/
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Markedsføring 
Synlighet og det å være kjent i trafikkbildet og i trafikantenes bevissthet er et viktig ledd i vårt 

holdningsskapende arbeid. Det er etterhvert en god gjenkjennelse av Nullvisjonen i regionen. 

Vi har gjennom året hatt god kontakt med media som man ser – i tillegg har hele Nullvisjons 

regionen også valgt å kjøpe tjenester for å få frem vårt budskap og øke tallet på «følgere» på 

Facebook, samt at vi mot slutten av året også har kjøpt reklametid på alle fylkets kinoer. 

I løpet av året kjøper vi også inn og deler ut forskjellige effekter som refleksbrikker, refleks slap-

wraps og headovers i forbindelse med våre arrangementer. 

Ungdomsprosjektet 
Også i 2017 arrangerte vi Ungdomsprosjektet – som vårt definitivt mest kostbare prosjekt 

gjennom året, men også det som gjør at vi nok «treffer» deltakerne mest og best. 

For bare 10 år siden hadde vi i Norge 60-70 

trafikkdrepte ungdommer årlig, i 2017 er tallet 

kommet ned i 13 – som igjen er omtrent en 

halvering av året før!   

Gjennom 4 samlinger – hvorav den ene omfatter 

18pluss kurset – får deltakerne mellom 18-24 år 

et innblikk i trafikksikkerhet og betydningen av 

egen atferd i trafikken. (www.18pluss.no)  

I den ene samlingen har vi med oss sannhetsvitner som 

hver på sin måte har opplevd trafikkulykkens tragedie.   

Til denne samlingen oppfordret vi også deltakeren til å ta 

med seg foreldre eller andre i familien.  

Selve «rosinen i pølsa» - turen til Rudskogen var også i år 

en stor opplevelse, og deltakerne rapporterer om mye og god læring gjennom 

Ungdomsprosjektet – og selvsagt Rudskogen. Enkelte deltakere velger sikkerhetsreparasjon av 

egen bil i stedet for Rudskogen og får med det en tryggere bil. 

 

 

 

 

 

http://www.18pluss.no/
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Nyttårsaksjonen 

 

Nyttårsaksjonens årlige fokus på drepte og hardt skadde i trafikken får godt oppslag i media og 

vil i noen grad ha en betydning i forebyggende sammenheng – men ikke minst setter det fokus 

på og minner de vi mister gjennom året – og de som skades i trafikken. Det er et stort og tungt 

fagmiljø som hvert år står bak denne aksjonen.  

I nyttårsaksjonen 2018 deltok Ole Rabbersvik som ble hardt skadd i en ulykke 22. mai 2015, ved 

å holde et av hovedinnleggene med å fortelle om livet som hardt skadd – «ikke glem oss» - dette 

kan skje alle er Oles budskap. 

Trafikksikkerhets 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. 

I 2017 arrangerte vi en stor «kick-off» samling hvor alle videregående 

skoler ble invitert til Søgne gamle prestegård for å få smakebiter og 

gode råd til hvordan slike TS dager kan avvikles. Dagen inneholdt både foredrag og praktiske 

demonstrasjoner. 

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. 
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Utover 2017 har Nullvisjonen fått innpass i stadig flere barnehager i regionen, med gode 

tilbakemeldinger fra både foreldre og ansatte.  

Dette arbeidet videreføres og utvides så mye som mulig. 

Arrangementer gjennom året 
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla har sammen med kolleger i Lindesnes og Lister 

regionene stått for en rekke arrangementer i 2017 – der fokus er trafikksikkerhet. 

Vi stiller på stands og arrangementer der vi snakker om trafikksikkerhet og holdninger. 

Event Øvrebø ble arrangert for første gang i 2017 – et samarbeid mellom Nullvisjonen, 

Moonlight ungdomsklubb og FOKUS ved Frikirken på Skarpengland. Arrangementet hadde fokus 

på trafikksikkerhet og med besøk fra nødetatene, sannhetsvitner og egne ressurser ble dette 

svært godt mottatt – og vil bli videreført og forsøkes brukt også andre steder. 

 

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. 

 

http://common02.oxocon.com/sites/n247/artikkelbilder/18-ih6mb8433b5skxg4p537jb22x7pqu8qq-kg886-2016-4-18_980px.jpg
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Ulykker og statistikk i vårt område i 2017 
Vi har gjennom året hatt alvorlige ulykker i vår region, der noen av våre medmennesker har fått 

alvorlige skader, 1 person er pr 31.12.2017 omkommet i vår region. 

Sett i forhold til tidligere år er det i 2017 likevel færre alvorlige ulykker, en positiv trend som 

fortsetter fra 2016. 

Statens Vegvesen har gjort tilgjengelig informasjon om hvor mange som gjennom året har vært i 

trafikkulykker i vår region gjennom sine nett tjenester. 

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker 

   

  

Totalt 

1014 Vennesla Ulykker 10 

 

Dødsulykker 0 

 

Drepte (personer) 0 

 

Skadde i alt (personer) 10 

 

Alvorlig skadde (personer) 3 

 

Lettere skadde (personer) 7 
 
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 8 

 

Dødsulykker 1 

 

Drepte (personer) 1 

 

Skadde i alt (personer) 8 

 

Hardt skadde (personer) 0 

 

Lettere skadde (personer) 8 
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Fordelt pr kommune ser vi at dødsulykken 

i Søgne skjedde på E39 hvor en MC kjørte 

i fronten på en møtende bil og MC fører 

omkom, for øvrig kun lettere skadde. I 

Søgne er for øvrig 8 personer lettere 

skadd, ingen alvorlig skadd i andre 

ulykker. 2 ulykker skjer i rundkjøringer, 3 

er påkjørsler bakfra mens 1 mc har kjørt utfor på «Langenesveien». 

I Songdalen er 2 personer alvorlig skadd – på 

hhv tråsykkel og MC, mens 4 er lettere skadd 

– 3 av dem er myke trafikanter. To av 

ulykkene skyldes påkjørsel bakfra. 

I Vennesla er 3 personer alvorlig skadd – to i 

bil og en på MC, 2 av ulykkene var 

utforkjøringer. Som vi ser er det 7 personer som er lettere skadd i 

trafikkulykker i Vennesla i 2017. Totalt var 5 av ulykkene rene utforkjøringer, 

mens 3 av dem var biler i møteulykker på fylkesvei. 

I Fylket som helhet ser vi  

 

Ulykker Skadde i alt Drepte 

Desember 

2016 

Desember 

2017 

Desember 

2016 

Desember 

2017 

Desember 

2016 

Desember 

2017 

I alt 332 396 448 771 8 14 

Vest-

Agder 

13 15 18 28 0 0 

       
 

 

Satsningsområder i 2018 
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 2018 ønsker å videreføre fokus på ulykker med moped, MC og ATV – en type ulykker som 

lett får alvorlige konsekvenser og som sett i forhold til kjørte kilometer har en sterk 

overhyppighet også i vår region. Vi 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 
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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

