
 

 

 

 

Prioriteringer sesongen 2019/2020 

 
Gjort i samarbeid med Ski- og løypeutvalget 07.10.2019. 

 

Avvik fra prioriteringslisten kan forekomme ved spesielle tilfeller. På grunn av behov for 

spesialtransport må kjøring enkelte steder koordineres med flytting av løypemaskin. Dersom 

det er lite snø omprioriteres kjøringen til der det er gode snøforhold.  

 

Facebooksiden “Skiløypene i Øvre Eiker” oppdateres regelmessig med info om 

løypekjøringen. På www.skisporet.no kan man se status på løypekjøringen, og denne 

nettsiden finnes også som en app.  

  

Krav til servicenivå for barnebakker 

 
Tabell: Servicenivå barnebakker 

Barnebakker Preparerings- 

tider 

Preparering Fresing/ vedlikehold 

Pilterud Ved behov  2 ganger pr. uke uavhengig 

av snøfall 

Ved hver preparering 

Pga. kunstsnø 

Hobbelstad Ved behov 1 gang pr. uke ved snøfall Ved behov 

Myrespiten Ved behov 1 gang pr. uke uavhengig av 

snøfall 

Ved behov 

Ormåsen 

(v/lysløypa) 

Ved behov  3 ganger pr. uke uavhengig 

av snøfall 

(samtidig med prep. av 

lysløypa) 

Ved behov 

 

 

Krav til servicenivå for lysløyper 

 

Tabell: Servicenivå lysløyper 

Lysløyper 

 

Preparerings- 

tider 

Preparering 

v/snø-mengde   

Fresing/ 

vedlikehold 

Lengde 

km 

Ormåsen Ma-fre: før kl 15. 

Lør-søn: 

preparering start 

før 08.00 

Gjennomsnittlig 5 

ganger pr. uke 

 

 

Ved behov. 

(Ca. 2 ganger 

pr uke) 

Ca. 5 

Eiker 

Kvikk 

Ved behov Gjennomsnittlig 1 

gang pr. uke. 

Ved behov Ca. 3 

Bakke Ved behov. Husk  

onsdagsrenn 

Gjennomsnittlig 2 

gang pr. uke. 

Ved behov Ca. 2,5 

 

Det arrangeres trimrenn i noen av lysløypene. Kjøring skal koordineres med tidspunkt for 

slike renn.  

 

 

 

http://www.skisporet.no/


 

 

 

Krav til servicenivå for turløyper 

 

Tabell: Servicenivå turløyper 

Turløyper 

 

Preparerings-

tider 

Preparering  

v/snømengde 

 

Fresing/ 

Vedlike- 

hold 

Lengde 

km 

Dunserud- 

Ormåsen-

Hallhytta-Dunserud 

(Darburunden)  

Lø. oppstart 

før 08.00 

 

Hvis snøfall, 

samme på 

søndag. 

Gjennom- 

snittlig 1,5 gang 

pr. uke. 

Ved behov  26 

2 spor 

Storåsrunden* Lø. oppstart 

før kl. 08.00 

Gjennom- 

snittlig 1 gang 

pr. uke. 

Ved behov  5 

2 spor 

Ormåsen-

Hoensvanns-

hotellet-Kølabånn  

(Prestvannsrunden)  

Lø. oppstart 

før kl. 08.00 

 

Hvis snøfall, 

samme på 

søndag 

Gjennom- 

snittlig 1,5 gang 

pr. uke. 

Ved behov  17 

2 spor 

Spitenrunden  

(Kølabånn-

Hansefoss-Spiten-

Stormyr-Kølabånn. 

Inkl. 

skiskytterløype)   

Lø. oppstart 

før kl. 08.00 

 

Gjennom- 

snittlig 2 ganger 

pr. uke. 

Ved behov  15 

skøyting 

Ormåsen – 

Dunserud t/r.  

Lø. oppstart 

før kl. 08.00 

Gjennomsnittlig 

2 ganger pr. uke  

Ved behov   

Spiten-Bakke kirke  

(også 

tilførselsløype til 

Skotselv)   

Lø. oppstart 

før kl. 08.00 

Gjennom- 

snittlig 1 gang 

pr. uke. 

Ved behov 

 

14 

2 spor 

Østsida 

 

 

Ved behov Gjennom- 

snittlig 1 gang 

pr. uke. 

Ved behov mot helg 

 

35 

1 spor 

 

Holtefjell** 

 

Ved behov  

Mot helg 

Maks 1 gang pr. 

uke. 

Ved behov mot helg 50 

1 spor 

 

*Kjennerudvannet – Hallhytta prepareres av Kongsberg kommune. 

** Ikke skiløype over Sandtjern  

 

Nedre løypenett fra Skotselv til Darbu skal ha førsteprioritet. 

 

Kjøring for skoler/barnehager i forbindelse med aktivitetsdager 

Dette avtales særskilt. Det må gis beskjed 7 dager før aktivitetsdagen. Hver skole/barnehage 

får preparert 1 dag gratis. Særskilt preparering utover denne og ordinær kjøring, må kostes av 

den enkelte skole/barnehage. 


