
INSTRUKS OG BETINGELSER FOR RODEANSVARLIGE FOR VEIENE I VINGELEN UTMARKSLAG 

Rodemannsjobben er ikke spesifisert i varighet. Vil man kvitte seg med jobben varsles 

veiutvalgets leder, som skaffer en ny. Hvis sittende rodemann har forslag til arvtaker, så må 

dette skje i samråd med veiutvalget. Rodemann for en veistrekning bør ha tilknytting til sin 

rode i form av grunneier/sæterbruker, dette for å sikre god lokalkjennskap og «eierskap» til 

veistrekningen. Påtroppende rodemann er ansvarlig for kunnskapsoverføring om sin 

veistrekning fra tidligere rodemann. 

Rodemann må være mva-registrert, og fakturerer Utmarkslaget for sine timer etter veilagets 

satser for «mann»- og traktortimer. Faktura skal være med dato og spesifikasjon av arbeidet 

som er utført. 

 

Rodene er: 

• Trøan – Triegga (Vegutvalget) 

• Motun – Egga – Bæggroa 

• Egga - Åsen 

• Nordvangen – Ræbben – Brøttet 

• Gjeldalen – Kvannberget 

• Nygjelten – Skihytta – Vingelssætra 

• Skihytta – Ørvilldalen - Kvannberget 

• Triegga – Svartåsen – Londalen 

• Lia – Lonsjølia – Triegga 

• Triegga – Langsetra 

• Langsetra – Gjera – grense mot Magnildalen (Gjera sauhamnelag) 

• Kvannberget – Bratthøvollen (Bratthøa sauhamnelag) 

 

Rodemanns oppgaver og ansvar er: 

1. Følge nøye med i snøsmelting/vårflom for å hindre skader på veien. 

2. Merke stikkrenner med stolper, og sørge for at plastslange for tining er lagt inn på 

kritiske plasser. 

3. Sørge for at innløp og utløp på stikkrenner er fri for vegetasjon, kvist og kvast. På 

vinterbrøyta veier sørge for at innløp og utløp er måket fri for snø til vårflom. Sørge 

for brøytestikker på strekninger der det er nødvendig i samråd med brøyteaktør. 

4. Sørge for å stenge veistrekninger for trafikk i vårløsninga, og åpne veien når det er 

forsvarlig. 

5. Sørge for merking av evt. skader som kan være farlig for trafikken, inntil disse er 

utbedret. Eks, hull og veikanter som har rast. Skader rapporters til veiutvalgets leder. 

6. Vurdere når det er lagelig å skrape, og melde til veiutvalgets leder. 

7. Sørge for at det blir kjørt Drammenslodd på kanter for å dra innpå grus og hindre 

vegetasjon. 

8. Sørge for at vegetasjon langs veien ikke er til hinder for trafikk og sikt. 



9. Kontrollere bruer og brukar for skader minimum en gang i året. Sørge for at bjelker 

og brukar renskes for grus og lort. Sørge for at busk og kratt ikke gror til rundt brukar. 

10. Melde fra til veiutvalgets leder ved behov for større vedlikehold, som grusing og 

grøfterensk. 

 


