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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Fra Norconsult: Leif Simonsen 

Fra PURA: Stig Bell og Ida Egge Johnsen (Oppegård kommune), Ellen 
Hougsrud (Landbrukskontoret i Follo), Anita Borge 

Forfall: Knut Bjørnskau og Sigrid Bjørck (Ski kommune), Stein Sæter 
(Landbrukskontoret i Follo) 

Møtegruppe: Norconsult og PURA – oppstartsmøte i forbindelse med evaluering og 
revidering av "Tiltaksanalyse for PURA 2009" 

Møtested: Driftsstasjonen, Sofiemyr, Oppegård kommune 
Møtetid: 12.03.2013 kl. 13.00 – 15.15  
Referent: Anita Borge 
Neste møte: 22.05.2013 

 
 

  

Tema 
 

Vedtak / oppfølging 
 

Ansvarlig 
 

1 
 

Innledning – 
bakgrunn for og 
hensikten med 
møtet 

 

Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde. 
Deretter redegjorde Anita for anskaffelsen som 
PURA har gjennomført for å innhente bistand til 
evaluering av "Tiltaksanalyse for PURA 2009". 
En tilbudsinnbydelse / et konkurransegrunnlag 
ble sendt aktuelle tilbydere 06.02.2013. 
Norconsult ble tildelt oppdraget.  
Oppstartsmøtet har til hensikt å diskutere 
oppdraget og legge en fremdriftsplan for det 
videre arbeidet.  
 

 

alle 

 

2 

 
 
 
 

 

Norconsults 
tanker om 
oppdraget 

 

Leif redegjorde for erfaringer fra lignende 
oppdrag og hvordan de ser på oppdraget for 
PURA. I utgangspunktet benyttes datagrunnlag 
og kunnskap fra "Tiltaksanalyse for PURA 2009" 
som det bygges videre på slik at det tilpasses de 
maler, disposisjoner og føringer som legges fra 
vannregionmyndigheten. Frist for levering av 
ferdig tiltaksanalyse til PURA er 31.10.2013. 
Frem til 30.11.2013 vil det kunne gjøres 
justeringer før levering til vannregionmyndigheten 
samme dato. De ønskede justeringene må PURA 
levere til Norconsult innen 15.11.2013. Arbeidet 
krever effektiv jobbing der man ikke bruker for 
 

 

Leif 
PURA 
 



2 
 

 

   

mye tid på usikkerhetsmomenter, men jobber 
målrettet mot ferdig produkt. Det legges opp til en 
tett dialog med prosjektleder under arbeidet. 
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Gjennomgang av 
punkter fra 
Norconsults 
tilbud og 
beskrivelse av 
arbeidsopplegg 

 

Punkter i tabellen fra 
tilbudsinnbydelsen/konkurransegrunnlaget ble 
diskutert. Se vedlegg til referatet. 
Leif kom med forslag til hvordan disse punktene 
kunne besvares, og hvordan arbeidet skulle 
tilpasses de maler, disposisjoner og føringer som 
legges fra vannregionmyndigheten.  
For at Norconsult skal kunne utkvittere samtlige 
punkter i tabellen er det en forutsetning at PURA 
leverer data/informasjon fortløpende under 
arbeidet.  
Vedr. miljømål som ble satt i "Tiltaksanalyse for 
PURA 2009": Leif trekker på Knut Bjørnskau for 
en redegjørelse av bakgrunnen for de 
eksisterende miljømålene i PURA. 
 

 

Leif 
PURA 
 

 

4 
 

Innledende 
prosess ved 
utarbeidelse av 
"Tiltaksanalyse 
for PURA 2009" 

 

Stig redegjorde for beregningene som ble gjort 
ved utarbeidelse av "Tiltaksanalyse for PURA 
2009". Han ledet hele denne fasen som leder av 
temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse. Kommunene fremskaffet 
faktaopplysninger om ledningsnett, spredt 
bebyggelse og tette flater. Under møtet ble en 
mail sendt til Leif inneholdende: 

- notat fra Oddvar Lindholm som dannet 
grunnlaget for tilførselsberegninger i 
forrige tiltaksanalyse 

- beregningsgrunnlaget for P-tilførsler i 
2008 

- beregning av arealet for tette flater 
 

 

Stig 
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Leveranse av 
data fra PURA  

 

Et tilsvarende arbeid må gjøres nå.  
I møte 19.03.2013 i temagruppe 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse ansvarliggjøres kommunenes 
representanter.  
 
 
 
Landbrukskontoret leverer inn data for tilførsler 
fra landbruket. 
Leif ønsker at så mye data som mulig 
oversendes før påske. 
 

 

Repr. fra 
kommunene 
i tema-
gruppe 
Kommunal- 
teknikk, 
overvann og  
spredt 
bebyggelse 
 
Ellen 
 

 

6 
 

Fremdriftsplan 
for det videre 
arbeidet 

 

PURA ved kommunenes representanter i KOS-
gruppen og Landbrukskontoret sender over 
grunnlagsdata som beskrevet i punkt 3 og 4. 
Frist: 27.03.2013. 
 

 

Kommunene  
 
Ellen 
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Norconsult starter umiddelbart opp med å 
bearbeide kunnskapsgrunnlaget i tiltaksanalysen. 
Det avholdes to statusmøter:  
Statusmøte nr. 1: 22. mai. Tema: Innhenting og 
bearbeiding av data 
Statusmøte nr. 2.: 9. september. Tema: 
Sammenstilling, rapport og tabeller. 
Anita innkaller til disse møtene. 
PURA arrangerer to større møter med tema 
tiltaksanalysen: 
Åpent møte med interessenter i uke 22 / 23 
(eksternt). 
PURA-seminar etter 09.09.2013 (internt). 
 

Fylkesmannen varsles om at vi ønsker et møte 
for oppdatering av data i Vann-nett. 

 

Leif 
 
 
alle 
 
alle 
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Vedlegg: 
 

Sentrale aktiviteter i arbeidet med evaluering og revidering av 
"Tiltaksanalyse for PURA 2009"  
 
(fra tilbudsinnbydelse / konkurransegrunnlag fra PURA av 06.02.2013) 
 
 

Oppdatere/revidere Karakteriseringen 

Miljømålene – i samråd med NIVA 

Grunnlagsverdiene fra arbeidet i 2007/2008 (inkl. fosforregnskapet) 

Oversikt over tiltak (gjennomførte og kommende) i 
vannforekomstene 

Faktaarkene for vannforekomstene 

Vurdere Behovet for nitrogen-regnskap – skal andre parametere vektlegges 
som miljøgifter, salt? 

Kost/effekt-vurdering av tiltak 

Samfunnsøkonomiske kostnader - verdien av å ha god vannkvalitet i 
PURAs vannforekomster bør kunne fremstilles med sin rette 
samfunnsøkonomiske verdi 

Kostnader og gevinster ved tiltak som følger av tiltaksanalysen - bør 
fremstilles på en slik måte at politiske beslutningstakere blir i stand 
til å foreta prioriterte valg innen og mellom de respektive sektorene 

Kvalitetssikre Data for PURAs vannforekomster i Vann-nett 

Annet Linke tiltak mot Tiltaksbibliotekmodulen 

Prioritere tiltak 

Synliggjøre sektormyndighetenes ansvar (bl.a. Statens vegvesen, 
Jernbaneverket, NVE) 

Tette kunnskapshull, blant annet vedr. miljøgifter 

 


