Tirsdag 12. februar 2019

Abonnement tlf. 32 27 70 80
kundesenter@budstikka.no

Været i dag:

Været i morgen:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Skyet, stort sett opphold.
Stille, 0 m/s fra
øst-sørøst.

Delvis skyet. Svak vind,
2 m/s fra øst-sørøst.

Nyhetstips tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

Solen opp: 08:04 Solen ned: 17:00 Endring: + 3.03
Høyvann: 11:11 og 23:39 Lavvann: 04:20 og 16:49

Solen opp: 08:01 Solen ned: 17:03 Endring: + 3.09
Høyvann: 12:06 Lavvann: 05:13 og 17:46

6°

0°

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så sender vi deg
hver morgen de viktigste lokalnyhetene.

Nå kommer mildværet

Usikre på fjordisen

UTRYGT: Bærum kommune isoppsyn kan ikke gå god for kvaliteten på fjordisen, og er usikre på om den blir god nok til at kommunen kan tilrettelegge turløype på fjorden denne vinteren. Slik så
det ut mandag formiddag. Bærum kommune har en egen istelefon som gir svar på om isen er farbar.
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Usikker. Isprøven
Bærum kommune
sjekket fredag, så ut
som en Jarlsbergost.
– Den var av dårlig kvalitet, konstaterer Harald Bøysen i Bærum
kommunes isoppsyn.
Han er nå usikker på om isen
i det hele tatt blir bra nok til at
kommunen kan tilrettelegge turløype på fjorden denne vinteren.
Bøysen hadde et visst håp om
at helgens regnvær kunne redusere snølaget på toppen av isen.
En påfølgende kuldeperiode ville
da kunne ha gjort isen farbar.
Men kulden har latt vente på
seg. Og meteorologen varsler ikke
kuldegrader av betydningen den
kommende uken.

Skulle det fryse nok til at isen blir
farbar, blir neppe tursesongen langvarig. Det er ikke uvanlig at Sandviksbukta blir isfri i løpet av mars.
Dette blir i så fall ikke den første vinteren uten mulighet til å
følge merket løype fra Sandvika
over fjordisen. I sesongen 2015–
2016 var heller ikke isen trygg nok
til at isoppsynet markerte noen
løypetrasé.

Isoppsynet
Isoppsynet i Bærum følger med på
fjordisen og merker løyper når og
hvor vi kan ferdes på isen. De presiserer at all ferdsel på isen likevel
foregår på eget ansvar.
For at isoppsynet skal offentliggjøre trygg is, er kravet at det er
solid is av minimum 15 centimeters tykkelse gjennom hele løypa
som skal merkes. Det hender det

er 20 centimeter tykk is eller mer
uten at oppsynet merker løype.
Det skyldes som regel at kvaliteten på isen er for dårlig.

Tilrettelagt på markavannene
Ifølge Skiforeningen er en stor del
av vannene i Marka nå farbare,
og det er tilrettelagt for skiløyper.
– Men vær obs på fare for overvann etter all snøen som er kommet. Vi kontrollerer istykkelsen på
vannene fortløpende. Der det er
kontrollert og isen er funnet farbar er det merket trasé med stikker, skriver de i sin føremelding.
– Det er fristende å prøve seg
utenom merket trasé, men dette
må vi fraråde uten sikkerhetsutstyr og kunnskap om å ferdes på
tynn is, melder de videre.
Jens Svenningsen
jens.svenningsen@budstikka.no

FOLKSOMT: Når forholdene ligger til rette, finner mange veien til fjordisen.
Dette bildet er tatt 12. mars 2006.
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