
INSTRUKS FOR RODEMENN

Rodemannens oppgaver i Oksval Vel veilag.

1. Være kontaktperson mellom oppsittere/tomteeiere og styret.

For eksempel:

o Spørsmål om fjerning av vegetasjon

o Drenering av vann under innkjørsler

o Informere om grøfter

o Medlemmene kan få tatt opp og diskutert med rodemannen 
hva de mener det er behov for i sin vei.

o Etc

2. Rapportere om oppståtte skader i sin rode snarest mulig slik at 
veilaget kan begrense skadeomfanget/sørge for utbedring.

3. Påse at sikkerheten blir ivaretatt

o Siktlinjer

o Skilting

o Speil

o Andre fartsreduserende tiltak

4. Delta på to årlige møter i forkant av de faste dugnadene.

5. Dele ut infoskriv til oppsitterne vedrørende de to årlige dugnadene 
på veier og grøfter etc.

6. Rapportere til styret vedrørende eventuell bygging av nybygg, 
tilbygg og garasjer.

7. Være arbeidsleder i sin rode på de to årlige dugnadene.

o Før dugnaden skaffe seg overblikk over hva som må gjøres

o Fremskaffe gjennom oppsittere og styret nødvendig redskap 
for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende 
måte.



 Spader

 Sager

 Kvistkvern

 Sager for kvist 4 m over bakken

 Raker

 Hakker

 Trillebårer

 Bilhengere for bortkjøring av kvist, etc

o Undersøke muligheten for en ”vaffel” avdeling som kan 
servere kaffe og vafler for å skape ekstra stemning på 
dugnaden.

o Etc.

8. Delta på de nød reparasjoner som er nødvendig i sin vei/rode og 
melde fra hver gang det er behov for det. For eksempel er det i 
Grøndalsvei normalt behov for nød reparasjon ca 4 ganger fra mai til 
oktober.      

9. Vegetasjon: Hovedregel for fjerning av vegetasjon er følgende:

o Det skal være fri sikt i veikryss (siktlinje). Kommer man ikke til 
enighet med oppsitter skal videre dialog foregå mellom 
oppsitter  og styret.

o Utrykningsbiler må ha fri høyde på 4 m 

o Veibelysning skal ikke dekkes av vegetasjon blant annet på 
grunn av sikkerhet

o Ingen vegetasjon  hengende over veien

o Ingen vegetasjon  1 m fra veibanen

o Større trær har store røtter, som kan medvirke til å ødelegge 
veibanen. Der hvor dette er et problem bør det innledes dialog 
med oppsitter.

Hovedoppgaven til Veilaget er følgende:



• Skape stabile, godt drenerte og gode veier

• Skape trygghet og sikkerhet for fotgjengere, syklister og bilister

• Skape trivsel i området

På vegne av styret er vi takknemlige for at dere påtar dere det ansvaret 
det er å være rodemann.


