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Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i
Søgne, Songdalen og Vennesla
Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen
og Vennesla er ferdig!
Kommunene Søgne, Songdalen og Vennesla har nylig vedtatt hver sin trafikksikkerhetsplan. Utarbeidelse av alle tre planer har foregått i samarbeid med leder av
Nullvisjonen.
Planen inneholder holdningsskapende tiltak som er felles for alle tre kommunene
samt kommunevis handlingsplan for fysiske tiltak på vegnettet. Planene vil være
godt styringsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet i alle tre kommunene, samt
danne grunnlag til budsjett- og økonomiplanarbeid i kommunene og fylkeskommunen.
Vennesla:
Vedtatt i Kommunestyret 04.09.14, sak 44/14.
1. Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 2014-2026 godkjennes.
2. Kommunestyret slutter seg til prioriteringen av fysiske tiltak for kommunal veg i
kap. 5.3.1 og tiltak for fylkesveg i kap. 5.3.2.
3. Gjennomføring av prioriterte tiltak som krever kommunal finansiering vurderes
ved den årlige behandlingen av budsjett- og økonomiplan.
4. Tiltak for Kile blir prioritert under pkt. 5.3.3 ”Fysiske tiltak på riksveger. De øvrige tiltakene under dette punktet står i uprioritert rekkefølge. Det søkes om at det
innføres 60 grense og utvidet veiskulder fra Moseidgården til Steinfossveien.
Kommunestyret ber om at vedtak fra Rådet for funksjonshemmede blir fulgt opp.
Songdalen:
Vedtatt i Kommunestyret 22.10.14, sak 80/14.
1. Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Songdalen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Songdalen 2014-2017.
2. Tiltak som krever økonomiske ressurser utover gjeldende bevilgninger søkes
innarbeidet i økonomiplan.
3. Rådmannen gis i oppdrag å beskrive ansvarlig for oppfølging av de ulike tiltakene som går fram av handlingsdelen på sidene 25-29 i trafikksikkerhetsplanen.
Søgne:
Vedtatt i kommunestyret 25.09.14, sak 71/14.
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.
- Beboere på Berge har 3 ganger i løpet av et halvt år opplevd at Søgneelva flommer over veien så barna ikke kan komme til skole/barnehage. Kommunen må innarbeide tiltak for å løse dette problemet i trafikksikkerhetsplanen.
- Det jobbes for at det skal settes opp parkering forbudt skilt ved busslomme ved
Nygård skole.
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Ungdomsprosjektet
Ungdomsprosjektetfor ferske
bilførereble gjennomførti perioden 29.apriltil
20.september(3samlinger,
samt18plusskurs).Det var i alt
10 deltakeresomfullførte kurset. I prosjektethaddevi fokus
på trafikksikkerhetog kjøreatferd, hvor dissegrunnpilarene
var særdelesviktige:
Sikkerhetsutstyr
Fartsgrenser
Rusfrikjøring

”Premien”var motorsportsdagpå Rudskogeneller sikkerhetsreparasjonpå bil
med inntil kr. 4000.Det var
kun en somvalgtereparasjonog to deltakeresom
ikkekunnebli med til Rudskogen.
Rekruttering
til nesteårs
ungdomsprosjekter
alleredei
gang.

Oppmerksomhet.

TeamSøgne,Songdalenog Vennesla, Rudskogen19.september

Trafikksikkerhetsdagerfor 10.trinn
Nullvisjonenarrangertetrafikksikkerhetsdager
på vårenog høsten:
Skarpenglandskoleog Venneslaungdomsskole16.juni.
Songdalenungdomsskoleog Finsland
skole5.september.
Oasenskoleog Tinntjønnskole26.sept.
Elevenefår seen bildropp,somskalsimulere
en kollisjonmed en fart på ca.70 km/t, og får
sebilvraketetterpå.
Deretter blir de delt inn i grupperog temaene
er rus/promillekjøring,fart, oppmerksomhet,nullvisjon,refleks,mopedkjøring,
grunnleggendeførstehjelp,politiets ts-arbeidog MOT.
Evalueringsomer foretatt blant eleveneviserat dennedagener bådeønskelig
og nyttig.
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Ikke tekst når du kjører

1. september startet Nullvisjonen i Agder en Facebook-side som heter IKKE TEKST NÅR DU KJØRER. Allerede etter 2 uker hadde denne siden over 2000 "likere". Reglene for mobilbruk i bil ble betydelig skjerpet
for ca. 1,5 år siden (2. mai 2013). Likevel ser man daglig at folk stirrer ned i telefonen under kjøring.
Kampanje med enormt engasjement viser at holdningsendring er nødvendig!

Nasjonal refleksdag 16. oktober
Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 29 % av den voksne befolkning
bruker refleks, så det er langt igjen. I Vest-Agder er det bare 16 % som
bruker refleks.
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla oppfordret barnehager og
skoler til å markere dagen med ulike aktiviteter. Bedrifter ble også bedt om
å informere sine ansatte om hvor viktig det er at voksne bruker refleks.
Nullvisjonen delte ut gratisreflekser på Tangvall, Brennåsen og Vennesla
sentrum på refleksdagen. Gratis reflekser kunne en også få på
servicetorgene i alle tre kommunene.
Nullvisjonen-agder har fått laget en roll-up som kan brukes når vi informerer om refleks (Se bilde til høyre).

Brosjyre om barn og trafikksikkerhet
Nullvisjonsleder er i ferd med å lage en brosjyre om Barn og
trafikksikkerhet, jf. tiltak i Trafikksikkerhetsplan for Søgne,
Songdalen og Vennesla. Brosjyren er planlagt delt ut til barnehageforeldre.
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Strategiplanfor trafikksikkerheti Agderfylkene2014-2017
Nullvisjonslederutarbeideten felleshøringsuttalelsepå
vegneav alle tre kommunene.

Mål:
”Det skal være maksimalt 32 drepte og hardt
skadde i vegtrafikken i Agderfylkene”

Diversepresentasjonerom Nullvisjonen,trafikksikkerhetsplanm.m.
Rektormøte6.februar
FAUNygårdskole12. februar

ForeldremøteJordbærveien
barnehage24.april

Caravanklubben18.mars

Finslandbarnehage,13.mai

Pensjonistforeningen26.mars

Søgnebarne- og ungdomsråd
28.mai

TS-dagfor russenVågsbygd
vgs.2. april
TS-dagØvrebøvgs.25.april
FylketsTS-utvalg9.april
EnhetsledermøteVennesla
kommune

Langenesskole,sykkeldag
4.trinn 2.juni
Enhetsledermøte, HMSog
trafikksikkerhet,Søgne
Søgnevgs.- rekrutteringtil
ungdomsprosjekt17.des.

Konferanser

Nullvisjonslederhar deltatt på følgendekonferanser:
Aksjonmot trafikkdød,Qualityhotell Sørlandsparken,
9.januar.
”Førerkorten menneskerett?”,Qualityhotell Solaairport,
12.mars
”Skullebarepå jobb”, Nasjonalkonferanseom arbeidsrelaterte
trafikkulykker”,RadissonBluScandinaviahotell Oslo7.-8. april
”Ungdommen- bedreenn sitt rykte”, Rosfjordstrandhotell,22.23.september

TS-planpresentasjoni
diversepolitiskeutvalg
i Søgnekommune,september 2014.
Standpå Vedderheia
Velarrangement
25.august
Standpå Fritidsmessei
Vennesla,
18.september
BistandvedATPssalg
av sykkelhjelmerm.m.
Søgnerådhus 29.aug.
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Møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa
Styringsgruppa

Arbeidsgruppa

Det har vært 2 møter i
styringsgruppa + et ekstra møte om trafikksikkerhetsplanen.

Det har vært 5 møter i arbeidsgruppa. Nytt medlem
i gruppa er Odd Anders
Magnussen. Han overtok
for Arild Nærum, Statens
vegvesen.

Filmsnutter om russ og trafikksikkerhet
Filmskaperen Marius Loland har lagd en ny filmserie for oss - denne gangen med temaet RUSS OG
TRAFIKK. Marius fikk tildelt "knaggene" fart, rus, belte og telefon. Han brukte egne erfaringer og idèer
sammen med russens innspill til sine nye filmer.
Filmene har en humoristisk tone og er lagd sommeren 2014. Medvirkende
ungdommer var russ våren 2014. Nullvisjonen vil bruke filmene på sine arrangementer for ungdommer.

Trygg Trafikks barnehagekurs
18. mars arrangerte Trygg Trafikk i samarbeid med Nullvisjonen barnehagekurs for 25 barnehageansatte fra Søgne,
Songdalen og Vennesla. Dette er populære kurs som bør
arrangeres hvert år.

Thomas fra Trygg Trafikk med hånddukken Tarkus

Presseoppslag
Refleksdagen - N247, oktober 2014
http://n247.no/?nyhet=2006&tittel=Shine_bright_like_a_diamond
Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
Postboks 1051, 4682 SØGNE
Besøksadresse: Søgne Rådhus , Rådhusveien1,
Tangvall

Ungdomsprosjektet + refleksdagen. Budstikka, oktober 2014
http://www.nullvisjonen-agder.no/images/presse/Ungd.prosj__refleksdag.pdf

Telefon: 911 59 616
E-post: tonje.moen@sogne.kommune.no

Trafikkdag 10. trinn. Budstikka september 2014
http://www.budstikkanett.no/incoming/Forstehjelp-og-promillebriller-denne-skoledagen215386.html

Sak om ungdomsprosjektet i Vennesla Tidende, mars 2014
http://www.nullvisjonen-agder.no/images/presse/vt-mars.pdf

Artikkel om trafikksikkerhetsplan og ungdomsprosjekt, Vennesla Tidende januar 2014
http://www.nullvisjonen-agder.no/images/presse/vennesla-jan-14.jpg

Artikkel om ungdomsprosjektet, N247, januar 2014
http://n247.no/?nyhet=1089&tittel=Kurser_unge_bilister

Innspill ønskes til trafikksikkerhetsplan, N247, januar 2014
http://n247.no/?nyhet=1082&tittel=Inviterer_til_innspill

Hovedmål for Nullvisjonen i
Søgne, Songdalen og
Vennesla:
1. Skape bevissthet om
trafikksikkerhet gjennom
holdningsskapende arbeid.
2. Innarbeide
trafikksikkerhetssamarbeid
som en naturlig del av
kommunenes virksomhet.

Nullvisjonenagder.no

