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Høringsbrev - forslag til endring av forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Modum 
kommune 
Tema: Endring av største tillatte hastighet i Tyrifjorden og Bergsjø 
 
Modum kommune vedtok en lokal forskrift for motorferdsel i utmark i 2000. 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-06-05-602. Den har bestemmelser om bl.a. tillatt 
hastighet på vassdrag i kommunen. 

Forskriften § 2 sier følgende om hastighet:  

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på andre vassdrag i Modum enn Tyrifjorden, Drammenselva 
m/Bergsjø, Snarumselva og Simoa. 

Største tillatte hastighet er 5 knop med de unntak som er beskrevet i fjerde ledd. 

I Vassbunnvika i Bergsjø er all motorisert ferdsel syd for en linje trukket mellom Plantefeltet (Nord 
214077, Øst -41877) og Sønstebybekkens utløpsdelta (Nord 214075, Øst -41754) forbudt. 

For den del av Bergsjø som ikke omfattes av motorferdselforbud iht. tredje ledd, samt den del av 
Tyrifjorden som ligger i Modum kommune gjelder følgende: 

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer 
ved badeplasser, eller i annen avstand fra land dersom dette er/blir angitt i reguleringsplan. 
Utenom disse områdene er største tillatte hastighet 25 knop. 

 

Modum kommune ønsker å legge til rette for at man skal kunne ferdes trygt på fjorden og at 
den aktiviteten som foregår der ikke skal være til unødig sjenanse med høy fart og 
motorstøy. I dag tillater motorferdselforskriften en hastighet på 25 knop 100 meter fra land 
mm. Som en konsekvens av at vannscooterforskriften ble opphevet i 2017, er vannscootere i 
dag likestilt med båt, og kan ferdes fritt der hvor det er tillatt med motorfartøy.  
 
Som regel er det farten og motorstøyen som skaper mest ulempe ved bruk av alle typer 
farkoster, både vannscootere og båter. Det har vært forslag om å forby bruk av 
vannscootere i Modum, på lik linje med det Øvre Eiker kommune har gjort. Mange er plaget 
med «villmannskjøring» med vannscooter, men man glemmer ofte at det samme problemet 
gjelder for båt. Modum kommune mener derfor at mye kan gjøres ved å begrense farten i 
enkelte områder/soner, istedenfor å innføre vannscooterforbud. Hvis det allikevel viser seg 
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at vannscooterkjøring skaper en overvekt av ulemper for både fuglelivet og andre brukere av 
fjorden, får man heller ta opp et eventuelt vannscooterforbud til vurdering. 
 
Vurdering av fartssoner 
Det er viktig at sonene er klart definerte og lett lar seg gjenkjenne på fjorden. Grensen for 
fartssoner må ta utgangspunkt i der lav fart er viktig for sikkerheten mm. og der høyere fart 
ikke er til hinder for øvrige aktiviteter på fjorden. Gjeldende forskrift angir 5 knop i en 100 
meters sone langs land, øyer mm. og 25 knop som maksimal hastighet ellers. Båtleden er 
smal og egner seg lite for høy fart. Med økende båttrafikk skal alle føle seg trygge på fjorden. 
Vi mener det vil være fornuftig å begrense farten fra Vikersund og forbi Steintangen, til man 
kommer i mer åpent farvann. Det samme gjelder for Bergsjø. 
 
Vurdering av hastigheter 
Det må ikke være fartssoner med for mange ulike hastigheter. Det må være enkelt for 
båtførerne å forholde seg til hvilken fart som gjelder i enhver sone, og lett for politiet å 
gjennomføre kontroller. Det er sikkert mange meninger om hvilke hastigheter man bør legge 
seg på. Den bør være så sakte at sikkerhet og støyproblemer ivaretas, men at hastigheten 
blir akseptert og respektert av båtførene. Kystverket anbefaler en fartsbegrensning på 5 
knop i farvann med innslag av rekreasjon, badeplasser, trange farvann osv., mens de 
anbefaler 3 knop for å beskytte spesielle idrettsaktiviteter som roing/kajakkpadling som 
trenger en spesiell beskyttelse mot bølger fra andre fartøyer. Modum kommune mener at 5 
knop vil være en fartsgrense som tar tilstrekkelig hensyn til alle brukerne på fjorden 
 
Endring av forskriften 
Modum kommune har følgende forslag til endringer av §2 i den lokale forskriften, angitt 
med uthevet skrift, jfr. figur 1. Øvrig tekst er uendret. 

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på andre vassdrag i Modum enn Tyrifjorden, 
Drammenselva m/Bergsjø, Snarumselva og Simoa. 

Største tillatte hastighet er 5 knop med de unntak som er beskrevet i fjerde og femte ledd. 

I Vassbunnvika i Bergsjø er all motorisert ferdsel syd for en linje trukket mellom Plantefeltet 
(Nord 214077, Øst -41877) og Sønstebybekkens utløpsdelta (Nord 214075, Øst -41754) 
forbudt. 

For den del av Bergsjø som ikke omfattes av motorferdselforbud iht. tredje ledd, samt den del 
av Tyrifjorden som ligger i Modum kommune gjelder følgende: 
 
Bergsjø: 

- Største tillatte hastighet er 5 knop, for den del av Bergsjø som ikke omfattes av 
motorferdselforbud 

 
Tyrifjorden: 

- Største tillatt hastighet er 5 knop sør for en linje trukket mellom Furetangen og 
Jarentangen 

 
Utenom disse områdene er største tillatte hastighet 25 knop. 
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Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Modum. Med husbåt menes 
hytte/brakke som er bygget på flåte eller pontonger. Med motorferdsel med husbåt/flåte 
forstås: 

a. Framdrift med egen motor 
b. Sleping med motorbåt 

 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ferdsel som er gitt etter tillatelse til etter denne 
forskrifts §3. 
 
Øvrige endringer av forskriften gjelder oppdatering av §3 til dagens delegasjonsreglement og 
øvrige lovverk. 

- Modum kommune har avviklet miljøvernrådet. Hovedutvalget for teknisk, landbruk 
og miljø har delegert myndighet til å gjøre vedtak etter nasjonal forskrift §6. 

- Vannscootere er likestilt med motorbåt, og skal ikke lenger nevnes spesielt i 
forskriften. 

 
 
 
 

 
Figur 1. Kart viser forslag til avgrensninger i fartssoner grovt angitt med rød strek 
 
Høringssvar bes sendt Modum kommune på e-post til: post@modum.kommune.no innen  
26. juli 2021. 
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Dag Præsterud 
Fagansvarlig skogbruk 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mottakere 
Herman Olslund Borgenveien 3 3370 VIKERSUND 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Janne Skredsvig Bråtaveien 8 3360 GEITHUS 
Jonny Bekken Bøkveien 14 3340 ÅMOT 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
Modum Handelstand Vikersundgata 31 3370 VIKERSUND 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Statsforvalteren i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Tyrifjord Hotell Kurs og 
Konferansesenter AS 

Postboks 172 3371 VIKERSUND 

 


