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PURA – vannområdet Bunnefjorden 
med Årungen- og Gjersjøvassdraget



● Hva er PURA – internasjonal, regional og lokal 
forankring 

● Mål og status

● Organisering, oppgaver og erfaringer

● Videre drift av PURA – hva er kommunenes ansvar?

Hovedpunkter:      



PURA – vannforekomstene



PURA – internasjonal, regional og 
lokal forankring - I

● 2000: EUs rammedirektiv for vann - vanndirektivet

● 2007: Direktivet implementert i norsk lovverk – ”Forskrift om rammer 
for vannforvaltningen” - vannforskriften

● 2007/2008: Likelydende vedtak i kommunestyrene i Follo: 
”Organisering, rammer og milepæler for vannområdet Bunnefjorden 
med Årungen- og Gjersjøvassdraget – EU´s vanndirektiv”
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PURA – internasjonal, regional og 
lokal forankring - II

● 2008: For vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget opprettes prosjektet PURA. Vannregionmyndighet: 
Østfold fylkeskommune (overordnet regionalt ansvar) og Akershus 
fylkeskommune (prosessansvar) 

● 2009: «Forvaltningsplan 2010-2015 for vannregion I Glomma/indre 
Oslofjord inkludert grensevassdragene på Østlandet» med 
tiltaksprogram 

- Felles saksfremstilling i PURAs eierkommuner: Konsekvenser for
kommunene

● 2009: Fylkestingene vedtar forvaltningsplan med tiltaksprogram

● 2010: Regjeringen ved kongelig resolusjon vedtar forvaltningsplan 
med tiltaksprogram



PURAs mål -
i tråd med 
EUs vanndirektiv:

Sikre god kjemisk og økologisk
tilstand, tilnærmet naturlig 

økologisk tilstand, for 
vannkvaliteten i Bunnefjorden 
med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget
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PURA – prosjektorganisering 

Styringsgruppe
Rådmenn fra eierkommunene, 

adm. ledelse Oslo kommune, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune

Prosjektgruppe
Eierkommunene, sektorene, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune

Temagruppe Landbruk

Temagruppe Biologi/limnologi

Temagruppe Kommunalteknikk, 

overvann og 

spredt bebyggelse



Klassifisering av vannkvalitet –
miljøgifter får økt fokus





● Frogn/Nesodden til Bunnefjorden :
- Haslabekken
- Torvetbekken
- Skoklefallbekken

TP: 28-60 / 25
TRP: 17-32/ 12,5 

I rute?  

Fosfor-konsentrasjon (TP eller TRP, μg/l) i 2010 / mål i 2015
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Gode grep….

● PURA har satt vannforvaltning i Follo på kartet!
- invitasjon som foredragsholder på kurs for prosjektledere 
i regi av Direktoratet for naturforvaltning – innlegg om 
kommunikasjon i et vannområde

- invitasjon fra Norsk Vann om å sitte i styringsgruppe for rapport
«Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommune-
sektoren og avløpsanleggene»

- invitasjon fra Norsk Vann om å lede arbeidsgruppe for 
gjennomføring av vannforskriften

- gir råd til andre vannområder om organisering, prosesser, 
anskaffelse av kompetanse innen vannkvalitetsovervåking m.m.

● Fruktbart samarbeid med UMB!
- arbeidsseminarer, workshops, prosjekter – UMBs arbeid 
i Årungen og Østensjøvann 

● Fruktbart samarbeid med Fagrådet for vann- og avløpsteknisk 
samarbeid i indre Oslofjord

- overvåking av fjorden, miljøgifter



P

PURA 
● sikrer at kommunene 

innfrir sine forpliktelser ihht
vannforskriften

● er optimalt organisert for 
utfordringene

● er en god koordinator for 
tiltaksarbeidet

● er en arena for kompetanseutvikling,
erfaringsinnhenting og samhandling

● ivaretar rapportering og løpende 
kontakt mot VRM

● muliggjør arbeidsintensitet og tempo
som arbeidet etter vannforskriften
krever
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www.pura.no
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