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Geografisk utbredelse



Geografisk utbredelse

Buvatnet i Vassfaret. Foto: Heidi Skagnæs



Internasjonal, regional og lokal forankring

• 2000: EUs rammedirektiv for vann -

vanndirektivet 

• 2007: Direktivet implementert i norsk 

lovverk – ”Forskrift om rammer for 

vannforvaltningen” - vannforskriften 

• Januar 2019: avtale om samarbeid om 

vannområdet skrevet under av Hole, Lier, 

Modum, Jevnaker og Ringerike kommune

• Høst 2021: kommunene i vannområdet 

gjør vedtak om videreføring i neste 

planperiode
Steinsfjorden. Foto: Ole Anders Moskaug



Hvordan jobber vi? Mål og organisering

• Vi skal sikre god kjemisk og 

økologisk tilstand i vannet 

vårt.



• Administrativ styringsgruppe

• Arbeidsgruppe

• Samarbeidsorgan av rådmenn

• Jobber med re-oppstart av 

faggrupper

• Andre sektorer

• Interessenter



Lokale tiltaksanalyser og regionale vannforvaltningsplaner – politisk 

forankring 

• planene utgjør det til nå 

største nasjonale løftet for et 

bedre vannmiljø i Norge 

• planene gjenspeiler 

utfordringene i vannområdene, 

blant annet i VO Tyrifjorden

• politisk forankring er viktig: 

Tiltaksgjennomføring krever 

gode politiske prosesser – på 

lokalt og på regionalt nivå 





Tilstand i Ringerike

Kilemoen bekkefelt 

Sogna nedre bekkefelt 

Sogna midtre bekkefelt nord 

Sogna midtre bekkefelt sør 

Eidselva

Kongshaugen bekkefelt 

Randselva bekkefelt øst 

Storelva bekkefelt 

Ådalselva fra Sperillen til Hensfoss bekkefelt vest 

Tyrifjorden bekkefelt vest 

Åsterudbekken 

Solbergtjern bekkefelt 

Solbergbekken 

Tyrifjorden bekkefelt nordvest 

Steinsfjorden

Storelva  

Østbybekken

Valbekken

Gunnerengabekken

Framdalsbekken

Brattstadbekken/Grantopp



Vannområde Tyrifjorden skal fortsette med å:

• sikre at kommunene innfrir sine 

forpliktelser etter vannforskriften

• være optimalt organisert for utfordringene

• være en god koordinator for tiltaksarbeidet

• administrere overvåking av vannkvalitet

• ivareta rapportering og løpende kontakt 

mot vannregionmyndigheten

• være en arena for kunnskapsinnhenting, 

kunnskapsdeling og erfaringsoverføring 

mellom kommunene

• muliggjøre arbeidsintensitet og tempo som 

arbeidet etter vannforskriften krever



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


