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Ønsker svar på følgende spørsmål som handler om å gi innbyggerne oppdatert og god informasjon om 
skiløyper i Drammen: 
 

1. Facebook-siden som Drammen kommune bruker nå, oppdateres ikke hver dag. Noen ganger en 
gang i uka, andre ganger enda sjeldnere. Der Skiforeningen preparerer skiløypene, skjer dette 
daglig. Vil kommunen prøve å komme på samme, daglige nivå når det gjelder informasjon om 
skiløypene som flere av våre nabokommuner? 
 

2. Tidligere Nedre Eiker kommune var med på nettløsningen http://www.lier-ski.com (har bl.a. 
webkamrea på Tverken i Drammen kommune) som fungerte helt glimrende. Hvorfor kunne ikke 
nye Drammen kommune videreføre denne løsningen med i tillegg å legge inn de nye delene av 
storkommunen i informasjonen. 

 
Svar 
 
1. Som informasjonskanaler bruker i dag Drammen kommune gps-er fra skisporet.no og en egen 

Facebook-side «Skiløypene i Drammen». I tillegg legges det ut aktuell informasjon om skiløypene på 
kommunens offisielle Facebook-side og hjemmeside. Skisporet.no oppdateres i sanntid når løypene 
prepareres, og viser en fargekombinasjon på skisporene som endrer seg i takt med tiden etter 
kjøring. Rådmannen har denne skisesongen valgt et informasjonsnivå på Facebook-siden 
«Skiløypene i Drammen» ved at denne blir oppdatert minimum hver fredag, men også oftere. I 
tillegg informeres det også når snøforhold, prepareringer og nyheter taler for det. Denne 
skisesongen har det hittil vært lite snø og det har, etter vurdering, ikke vært aktuelt med daglig 
oppdatering  
 
Disse informasjonskanalene anser rådmannen som tilstrekkelig informasjon til de fleste av brukerne. 
Flere tilbakemeldinger tyder på at en god del brukere er fornøyd med dette nivået. Det er uansett et 
mål å bli så god som mulig, innenfor kapasitet og ressurser som er tilgjengelig. Drammen kommune 
vil fortsatt tilstrebe utvikling og evaluering av brukerdialogen. 

 
2. Det nettstedet som det her refereres til,  http://www.lier-ski.com, er tilgjengelig for alle de brukerne 

som er interessert. I tillegg finnes flere alternative tilgjengelig informasjonskanaler og formidlere om 
skiløyper, vær- og snøforhold som omhandler aktuelle områder i kommunen.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lier-ski.com%2F&data=04%7C01%7Cpol.haydar.ozbal%40drammen.kommune.no%7Ca317b2061e214ecb33eb08d9e57cf368%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637793148793717039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=efFiUIebBggaTYTl6L9fWWLdYJam5c2F2uycufwymvg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lier-ski.com%2F&data=04%7C01%7Cpol.haydar.ozbal%40drammen.kommune.no%7Ca317b2061e214ecb33eb08d9e57cf368%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637793148793717039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=efFiUIebBggaTYTl6L9fWWLdYJam5c2F2uycufwymvg%3D&reserved=0
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Rådmannen vurderer kontinuerlig hva som er hensiktsmessig å abonnere på innenfor rammen av 
budsjett og ressurser. De løsningene som nå brukes, kan Drammen kommune selv administrere, 
kontrollere og utvikle.  
 
Det vil ha økonomiske konsekvenser dersom flere GPS-er skal logge kommunens løypeaktivitet. Da 
måtte det kjøpes, tilpasses og installeres GPS-er på hver av de 10 løypemaskinene som er i bruk. 
Deretter vil det være et årlige abonnement. Løypemaskinene vil også måtte ha noen praktiske 
tilpasninger. Kostnadsoverslag anslås da å bli ca kr 60 000 for innkjøp/ tilpasninger og årlig 
abonnement kr 36 000. 

 


