TRYGG FERDSEL MED RESPEKT FOR
REGULERTE VATN OG VASSDRAG
Informasjon fra Rauma Energi AS, med ønske om trygg bruk av et flott turområde.
Herjevatnet, Litlevatnet og Herjeelva blir påvirket av drifta av Herje kraftverk, året rundt. Ved ferdsel
og friluftsliv i dette området, må en derfor vise spesiell aktsomhet.

FAREMOMENTER
Usikker is, åpne råker og snøbruer:
På grunn av reguleringa av vatnet, kan det oppstå oppsprukken/usikker is, hulrom under isen og
dype råk som ofte ikke er synlige fra oversiden. Vær spesielt oppmerksom på svekket is i
nærområdet rundt tappeluker for dammer/elveoser og ved elva som er berørt av reguleringa.
I elva vil det være til dels stor vassføring selv midtvinters, og vinden kan danne usikre snøbruer som
skjuler vannstrømmen under. Se kart.

Opphold på eller ved damkonstruksjoner:
Opphold og ferdsel langs dammer og vannveier, på damkroner og andre tekniske objekter ved
dammene medfører fare for å skade seg, både direkte p.g.a. fall fra høyden, og som følge av å
havne i elva eller i vannet ved tappeluker og inntak.

______ Steder med spesiell fare for svekket is p.g.a. reguleringer. (Se også: www.iskart.no.)

SKILT I OMRÅDET
Bading og bruk av båt ved dammer:
Ved inntak og tappeluker på dammene er det sterke vannstrømmer som er usynlige fra overflaten og
som kan trekke badende inn i eller mot luker, med katastrofale følger. På grunn av fjernstyring av
inntak- og tappeluker, kan det uten forvarsel bli en kraftig økning i vannstrømmen.
Ved flom og høy vannstand vil det oppstå en vannstrøm over damoverløpet, som kan være
vanskelig å oppdage før en er tett ved kanten av overløpet og det er for sent å snu.

Skilting og øvrige sikringstiltak er gjort av anleggseier (Rauma Energi AS), i henhold til kravene i
Damsikkerhetsforskriften. Her er eksempler på oppsatte fare- og forbudsskilt som en kan møte på
ved ferdsel i området:

Opphold nedstrøms dammer:
Overløpsterskel, båt

Ved fjernstyring av tappelukene (eller tekniske feil) kan det uten forvarsel bli en stor økning i
vannføringen i elver og bekker nedenfor dammene. Dette kan gi farlige situasjoner ved opphold i
eller kryssing av vannveiene.

Ferdsel på veier og bruer:
Ferdsel til fots, på ski eller i kjøretøy langs tilkomstveiene til anlegget kan medføre farer. I
flomperioder må det vises aktsomhet p.g.a. mulige skader på veien. Det er en spesiell risiko ved
kryssing av bruer p.g.a. kombinasjonen av snøoppbygging/skavler og vannføring i elver vinterstid.

Usikker is

Plutselig vannstrøm

Strømvirvel, dykket
tappeløp, inntak

Adgang forbudt for
uvedkommende

Bading forbudt

Det er også satt opp informasjonsskilt ved Herjevatnet og inntaksdammen. Vi ber alle brukere av
området om å gjøre seg kjent med opplysningene der – for egen og andres sikkerhet.

