
 

Notat  

Trafikkforholdende til og fra Myrermoen 

Adkomst til Myrermoen fra nord (Skotselv) vil være fra Skotselvveien til Burud, videre Myreveien 

og Rakkestadsterveien. Fra syd (Hokksund) vil den naturlige veien være å følge Skotselvveien 

til Skotsmoen, videre Varloveien og Stensetveien til krysset med Myreveien. Derfra følges 

Rakkestaseterveien. 

 

Kartet viser adkomstveiene: 
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Myreveien 

Myreveien tar av fra Skotselvveien (FV 2736) ved Burud. Veien er kommunal, med fast dekke 

de første 1,5 km videre grusdekke fram til krysset med Stensetveien etter 2,8 km. Det skiltet 

hastighet på 40 km/t bed bebyggelsen på Burud (ca. 500 m) og 60 km/t på resten av 

stekningen. Veiens bredde er 5,0-5,2 m + gruset skulder. Veien vurderes til å ha et godt 

fundament.  

 

 

Myreveien fremstår med bra bæreevne, uten dekkeskader. 

 

 

Myreveien ved overgang fra fast dekke til grusdekke 

 



Rakkestadseterveien 

Rakkestadseterveien går fra krysset Myreveien / Stensetveien, den er overtatt av Øvre Eiker 

kommune fram til Myrermoen Travbane. Det er utført noe arbeider på veien de siste årene, 

blant annet forsterkning av veifundament og grøftearbeider. Veiens bredde er 5,2 – 5,4 meter 

på denne strekningen. 

Det er skiltet hastighet på 60 km/t for strekning frem til dagens bom.  

 

Veien er forsterket frem til Myrermoen Travbane 

 

 

Dagens plassering av bomkasse. 

 

 



Rakkestadseterveien er privat videre, og driftes av et veglag. Bredden varierer fra 4,6 til             

5 meter. Den er dimensjonert får å tåle tyngre skogbruksmaskiner, og den fremstår som godt 

fundamentert.  Lengde fra krysset Myreveien / Stensetveien til avkjøring til aktivitetsområdet er 

1,6 km.  

Denne veistrekningen er i planen regulert til offentlig vei, da Øvre Eiker kommune har sett på en 

mulighet for å ta over veien frem aktivitetsområdet (ref. plankartet). Dette vil bety at dagens bom 

flyttes ca. 1 km innover Rakkestadseterveien.  Dagens veieiere er positive til dette tiltaket. Flere 

interesseorganisasjoner (skytterlag, pistolklubb og trail-klubb) langs veien vil da slippe 

bomavgift. 

 

Bra standard på veien 

Avkjøringen til aktivitetsområdet ligger i yttersving. Dette for å ha tilstrekkelig sikt i begge 

retninger ved av- og påkjøring.  Avkjøringen vil ligge med et fall på 3 % mot 

Rakkestadseterveien. Veien vil ha 3 % stigning de første 20 meter og videre mot parkeringen vil 

den ha en stigning på maks 8 %.  

 

Avkjørsel plasseres i yttersving, for å oppnå best mulig sikt. 



  
Sikt mot høyre ved utkjøring Sikt mot venstre ved utkjøring 

 
 

Skissert avkjøring: 

 

Trafikktall på Rakkestadseterveien 

Dagens trafikktall er basert på registrerte bompasseringer gjennom Myrermoen. Årlige inntekter 

ligger rundt kr. 80.000.-, hvorav deler av dette er salg av årskort, samt tilsvarende løsninger. 

Pris pr tur / retur er kr. 50.- pr. kjøretøy, og dette gir 1600 passeringer i hver retning – totalt 

3200 passeringer. Siden trafikk knyttet til egne avtaler er noe høyere, legges det inn i disse 

vurderinger at 50 % av passerende kjøretøy er knyttet til disse, og utgjør alene 3200 

passeringer årlig. Totale passeringer vil da bli vurdert til 5400.- passeringer som gir en ÅDT på 

tilnærmet 15 kjøretøy. Vi tror dette tallet er noe høyere i perioder, og beregner en ÅDT på 25 for 

å ivareta usikkerhet.   

Aktivitetsanlegget vil og en trafikkøkning, spesielt i vinterhalvåret. Det beregnes en trafikkøkning 

på ca. 50 kjøretøy på ukedager og 90 kjøretøy på lør-/ søndager i vinterhalvåret (4 mnd.) 

Sommerhalvåret vil gi betydelig mindre trafikk, i snitt rundt 30 % av vinter. Dette vil utgjøre en 

total trafikk på 23000 passeringer, som utgjør en ÅDT på 64 kjøretøypasseringer. (Det vil si 34 

kjøretøy hver vei pr.døgn). Total vil det da vært en ÅDT på ca. 90 kjøretøy. 

Ved større arrangement i aktivitetsanlegget vil det bli inntil 250 kjøretøy daglig, Dette vil inntreffe 

3-5 dager pr.år.   

Travbanen, som også inngår i reguleringsforslaget, vil ikke ha vesentlig endring i trafikkmengde, 

sett ut fra dagens situasjon. Det finnes ikke tellinger for denne trafikken pr. i dag, men det blir 

stipulert inntil 50 kjøretøy pr. døgn for fremtidig bruk.   



Varloveien 

Varloveien går fra Skotsmoen til krysset Stensetveien / Grøslandsveien. Denne strekningen er 

1,3 km og ble oppgradert i siste 10-års perioden, i forbindelse med utvidelse av Hokksund 

pukkverk på Stenset. Veien har en bredde på 5,5 - 6 m og fremstår som meget bra. Den har 

skiltet hastighet på 40 km/t de første 220 m, og videre 60 km/t. Det er utført trafikkberegninger i 

2011, disse viser en ÅDT på 1300 kjøretøy, med en relativ høy andel av tungtrafikk (ca. 15 %).  

 

Varloveien ble oppgradert i forbindelse med utvidelse av pukkverket 

 

Stensetveien 

Stensetveien er forbindelsen mellom Varloveien (ved Varlo grendehus) og Rakkestadseterveien 

(ved Myre). Veien har en lengde på 2,6 km, og er ca. 5 m bred (+ grusskulder). Det har blitt lagt 

nytt dekke de senere årene, samt foretatt grøfterensk. Veien er skiltet med 60 km/t, med unntak 

av passering av gårdstun, hvor hastighetsbegrensingen er 40 km/t. Endringen i hastighet er kun 

skiltet på en side av veien, endring til 40 er satt på høyre side i kjøreretning, mens endring til 60 

står på venstre side. Dette avviker fra kravene i håndbok N300.   

 

Nytt dekke på Stensetveien 



Tiltakshavers vurdering. 

Veinettet i dette området vurderes som tilfredsstillende for adkomstvei til regulert 

aktivitetsområde. Trafikkmengden vil ikke øke nevneverdig for den daglige bruk av området. Det 

anslås en økning av trafikken på 40 - 60 kjøretøy, på normaldager og 80-100 kjøretøy på 

lørdag/søndag. Trafikken vil spre seg på to ulike adkomstveier, og gi minimal belastning i 

forhold til dagens situasjon. I helgene vil øvrig trafikk på lokalvegnettet reduseres, og trafikken 

vil vesentlig bestå av de som benytter denne delen av friluftsarealene i dag. Ved organisert 

trening på kveldstid, vil det anslås at tiltaket genererer en trafikkøkning på ca. 50 kjøretøy. 

En eventuell utvidelse av Myrermoen travbane vil også bidra til noe økning av trafikkmengden, 

men heller ikke denne økningen vil være kritisk i forhold til eksisterende veinett, Adkomsten til 

Myrermoen travbane er knyttet til kommunalvei og vil derfor ikke belaste Rakkestadveien etter 

dagens bom. Siden aktivitetsanlegget vil ha mest vinteraktiviteter, og travbanen ha mest 

aktivitet i sommerhalvåret, vil det bli en god balanse i det totale trafikkbildet.  

Tiltak på veinettet. 

Det anbefales at Øvre Eiker kommune supplerer hastighetsskiltene ved Stenset, slik at de 

ivaretar generelle krav til hastighetsskilting. Ved gravis økning av trafikken, vil tiltakshaver bistå 

Øvre Eiker kommune med utbedringer av Rakkestadseterveien inn mot aktivitetsområdet. 

Arbeider som utbedre sikt, forsterke veiskulder og utvide veibredde på kritiske punkter, vil 

vurderes ut fra trafikkøkningen.  

Tiltak ved større arrangementer. 

Ved større arrangementer som Eiker Skifestival, landsrenn o.l. hvor antall kjøretøy beregnes til 

over 200, vil arrangøren separere trafikken ved inn og utkjøring til området. Det samme vil 

gjelde for aktiviteter knyttet til travbanen. Krysset ved Burud har noe begrenset sikt ved 

utkjøring fra Myreveien, og det kan skape trafikkproblemer dersom det blir opphopning av biler. 

Derfor vil trafikk ut fra Myrermoen dirigeres via Stensetveien og Varloveien, hvor utkjøring på 

Skotselvveien har tilstrekkelig sikt. Trafikk inn til Myrermoen kan dirigeres via Burud, for å 

fordele trafikkmengden på lokalveinettet på en gunstigst mulig nåte. 

Dette har vært benyttet tidligere ved større arrangement i området, blant annet ved Norsk O-

festival, hvor det var nærmere 4000 deltakere og 1000-1500 kjøretøy.  

   

  
Krysset ved Burud har begrenset sikt ved utkjøring på 
Skotselvveien 

Ved Skotsmoen har krysset bedre sikt og større 
kapasitet 

 


