Skiftende vær og flere mildværsperioder har ført til dårlig is i fjellet i Hallingdal og Aurland.
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Dårlig is i fjellet
Skiftende vær og flere mildværsperioder har ført til dårlig is i fjellet i
Hallingdal og Aurland. Folk bør være varsomme ved opphold på og ved
regulerte og uregulerte vann.
Det kom en del snø i perioden før isen hadde lagt seg slik at iskvaliteten er
dårlig, og det er lite stålis. I tillegg har regn, selv høyt til fjells, tæret på den
isen som er.
Det er lokale variasjoner, men vi observerer generelt dårlig is på alle
regulerte vann. Dette gjelder for øvrig også uregulerte vann. Generelt bør
folk være særlig oppmerksomme på inn- og utløpsoser og råker langs land.
E-CO Energi er i ferd med å skilte og sette opp sperregjerder der vi er
ansvarlig for den type sikring. Flere steder er det foreløpig ikke stikket
løyper.

Ha en god tur, følg merkede løyper og respekter skilting.
NVE legger ut ismelding på sine nettsider. Ismeldingen gjelder for
persontrafikk på islagte vann og baserer seg på målinger fra et avgrenset
utvalg steder. Informasjonen er generalisert for større områder. Det vil alltid
være lokale variasjoner som ikke fanges opp av meldinga.
Se NVEs nettsider om svekka is eller gå direkte til NVEs karttjeneste
www.iskart.no for oppdaterte iskart.
•
•
•

Kart over regulerte vatn Ustaoset-Haugastøl
Kart over regulerte vatn Bergsjø-Stolsvatn-Strandavatn
Kart over regulerte vatn Aurlandsfjella

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper. Selskapet er en del av
Hafslund E-CO konsernet. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge
og er landets nest største kraftprodusent. Selskapet har eierandeler i Oppland
Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA,
Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.
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