FINNSKOGLEDEN PASSERER
KJØLBERGET VINDKRAFTVERK
Vær forsiktig ved opphold og ferdsel i vindkraftområdet

FINNSKOGLEDEN – TRADISJONELL (11 KM)
/ TRADITIONAL ROUTE

Vær forsiktig ved opphold og ferdsel i vindkraftområdet. I visse situasjoner er det forbundet med fare å være i nærheten av en vindturbin.
Nærm deg aldri en vindturbin når det:
• Pågår arbeid i tårnet
• Er fare for lynnedslag
• Er fare for isnedfall og iskast fra tårn og vinger

FINNSKOGLEDEN – ALTERNATIV RUTE (10 KM)
/ ALTERNATIVE ROUTE
VEG / ROAD
FARESONE ISNEDFALL OG ISKAST
/ HAZARD ZONE ICE FALL AND ICE THROW
BJØRNDAMMEN

FARE FOR ISKAST
FRA VINGER OG TÅRN
RISK OF ICE THROWS
FROM BLADES AND
WIND TURBINES

Finnskogledens tradisjonelle trase, markert med heltrukken blå linje på kartskissen, passerer gjennom vindkraftområdet og går tett på flere av turbinene.
Alternativ rute, markert med blå stiplet linje på kartskissen, er lagt helt utenfor vindkraftområdet. Ising på vinger og tårn kan oppstå når
det er minusgrader, normalt i perioden oktober til og med mai. Ved tordenvær er det fare for lynnedslag i turbinene.
Benytt alternativ rute:
• Når det er fare for isnedfall og iskast fra vindturbinenes tårn og vinger
• Om du ønsker å følge merket rute utenom turbinene i tordenvær
• Om du vil gå en merket rute som i sin helhet går utenom vindkraftområdet
Hold avstand til turbinene og respekter varselskilt. Avvik ikke fra alternativ rute når det er fare for ising eller i tordenvær, uten å forvisse deg om at du
holder god avstand til turbinene. Se www.austri.no for mer utfyllende informasjon om ising og risiko ved ferdsel i området.

Be careful when staying in and walking through the wind power area
Be careful when staying in and walking through the wind power area. In certain situations, it is dangerous to be near a wind turbine.
Never approach a wind turbine when it is:
• Work in progress in the wind turbine
• Risk of lightning
• Danger of ice fall and ice throw from the wind turbine and blades

ENBERGET

HOLD AVSTAND
FRA VINDTURBINENE
I TORDENVÆR
BADSTUKNAPPEN

Du er her / You are here

BRÅTEDAMMEN

KEEP AWAY FROM WIND
TURBINES WHEN THERE
IS A THUNDERSTORM

Finnskogleden traditional route, marked with a solid blue line on the map sketch, passes through the wind power area and goes close to several of the
turbines. An alternative route, marked with a blue dotted line on the map, is laid outside the wind power area. Icing on blades and wind turbines can occur
when it is minus degrees, usually in the period October to May. Thunderstorms may cause lightning strikes in the turbines.
Use alternative route:
• When there is danger of ice fall and ice throws from wind turbines and blades at the wind turbines
• If you want to follow the marked route outside the wind power area when it is thunder
• If you want to follow a marked route that goes outside the wind power area
Keep a distance from the turbines and respect the warning signs. Do not deviate from the alternate route when there is a risk of icing or thunderstorms,
without making sure that you keep a good distance from the turbines. For further information please visit www.austri.no

