
Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene 

- innsats er det trengs mest
Presentasjon av strategihåndboka på PURA-seminar 1. desember 2021. Leif Simonsen.  
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PURA har siden 2008 overvåkte vannkvalitet i en lag rekke stasjoner

Foreligger også data fra enkelte stasjoner helt tilbake til 1960-tallet

Samlet sett har dette gitt et solid sett med overvåkningsdata

Frem til nå har dataene hovedsakelig vært brukt i årlige rapporter om 

tilstand og vurdering av effekt av tiltak

PURA opplever at datamengden ikke har blitt utnyttet fullt ut f.eks. til 

målretting av tiltak

Dette har initiert behov for en strategi som utnytter kunnskapen i 

eksisterende datagrunnlag bedre for å målrette tiltak

Dette har resultert i Strategihåndbok for målretting av tiltak. 

Bakgrunn
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Norconsult skrev utkast til strategihåndbok våren 2021

Samling med kommunene i juni 2021 - innspill til håndboka

Har vært en ad hoc-gruppe for innspill til boka

Den sedvanlige gode prosessen og revisorprosessen i PURA 

Hvordan har vi jobbet med strategihåndboka?
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Overordnet

Overordnet mål er å kunne oversette ambisjonene i vannforskriften 
inn i kommunenes planverktøy, og spisse deres operasjonelle planer 
slik at riktige tiltak kan igangsettes på rett sted til rett tid.

Konkret

1. Sette en strategi for prioritering av tiltak

2. Være en enkel, lettlest og operativ veiledning til å identifisere tiltak

Viktig grunnlag

Den store datamengden PURA og kommunene har samlet gjennom 

mange år

Benyttes til å se på bekker/nedbørsfelts relative bidrag til innsjøer og 
Bunnefjorden

Til å lage trendrapporter (del av bestillingen fra Ås kommune til 
PURA)

Målsettinger
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Innsjøer

tilførselen av lett plantetilgjengelig fosfor i 

sommerperioden

Elver og bekker

tilførsel og transport av lett plantetilgjengelig fosfor 

Sjøvann

lett plantetilgjengelig nitrogen til vannmassene -

bunnsedimenter - nye og eksiterende miljøgifter

Hovedutfordringer
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For ferskvannsforekomster:
Det skal fokuseres på tiltak som reduserer konsentrasjonen av totalt reaktivt fosfor 
(TRP) i innsjøer i perioden mai til oktober til et nivå som gir god tilstand for den 
biologiske parameteren planteplankton (målt ved PTI, biovolum, cyanobakterier).

For sjøvannforekomster:
Det skal fokuseres på tiltak som reduserer tilførselen av nitrogenforbindelser, 
suspendert stoff og miljøgifter til Bunnebotn og Bunnefjorden. Reduksjonen skal 
være til et nivå som opprettholder eller gir god tilstand for siktedyp og 
nitrogenforbindelser som inngår i klassifiseringen.

Koblingen mellom ferskvann og sjøvann:
For å gjennomføre strategien for vannforekomster som leder direkte til sjø, må man 
også se på tiltak mot nitrogen, suspendert stoff og miljøgifter lenger opp i 
vassdragene.

Strategien
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Beregnet tilførselsbekkers relative 

betydning
vannmengde og konsentrasjon

Dersom de er noen bekker som åpenbart har 

stor transport/betyr mye - fokus på tiltak her

Eksempel Østensjøvann

Prioritering av områder
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Eksempel Kolbotnvann
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Bunnefjorden og Bunnebotn

Bidrag til sjø
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Metode for å finne riktige tiltak
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Bunnefjorden

Årungen

Østensjø

-vannet Skuterudbekken

Bølstadbekken

Årungenelva

Smebølbekken

Brønnerudbekken

Skibekken/Finstadbekken

Ski

Hvor må vi sette inn trykket på tiltakene? 

- Bekkene, men hvor, mot hvilken påvirkningene og når?

Påvirkere

- Landbruk

- avrenning i vekstsesongen?

- avrenning hele sesongen?

- finnes det tiltak som virkelig gir betydelig effekt?

- Spredt avløp

- kan vi gjøre mer her?

- Kommunalt avløp

- overvannshåndtering om sommeren?

- fordrøyning, regnbed og grønne tak?

- annet?

Ideskisse
Symboler illustrerer hovedpåvirkninger

Skissen er en forenkling av reel situasjon

Tilstand i 2020. Se gjeldende 

årsrapport for tilstand i aktuelt år. 

Ås
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


