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FORORD
Mimir AS gjennomførte på oppdrag av Stats
bygg i 2017 en vurdering av besøkstall for et 
minnested på Utøyakaia.  Vurderingen er doku
mentert i rapporten «Vurdering av besøkstall 
for minnested på Utøyakaia.» 

I juni 2019 ble Mimir AS bedt om å oppdatere 
rapporten fra 2017, slik at oppdragsgiver får 
med de siste 2 års utvikling i sitt kunnskaps
grunnlag. Det dokumenteres i denne rapporten. 

Når denne rapporten ferdigstilles foreligger 
også skisser til arealbruk og utforming av 
minne stedet på Utøyakaia. Dette gjør at det er 
mulig å foreta en mer kvalitativ vurdering av 
hvem som kan tenkes å besøke stedet enn det 
vi kunne forrige gang. 

Rapporten skal kunne leses som et selvstendig 
dokument. For dem som kjenner rapporten fra 
2017 er det hensiktsmessig å vite at endringene 
er som følger: 

• Den generelle bakgrunnsinformasjonen 
fra rapporten som ble laget i 2017 utgjør 
kapitel 1 i rapporten. Innholdet her er 
fortsatt relevant, så her er teksten beholdt 
i sin helhet

• Den største endringen er knyttet til kapi
tel 2. Her presenteres skiss ene som nå 
foreligger for minnestedet og det gjøres 
en kort fattet vurdering av skissene i ett 
attraksjonsperspektiv. Her kommer vi også 
inn på to relevante trender som er blitt 
enda mer fremtreden siden forrige rapport: 

interessen for arkitektur og trenden med 
såkalte «selfier» og sosiale media

• Også i andre steder av rapporten er hele 
eller deler av teksten identisk. Her er 
imidlertid statistikker og annen innsikt 
oppdatert pr juni 2019. Her er det også lagt 
inn helt ny innsikt i form av trafikktellinger 
foretatt på Utøyakaia i forbindelse med 
arrangement på Utøya

Som i 2017 ligger det også nå til grunn at 
minne stedet på Utøyakaia skal være et supple
ment til det offisielle informasjonssenteret for 
22. juli i Regjeringskvartalet i Oslo og minne
stedene som ligger ute på selve Utøya. Vi legger 
også til grunn at minnestedet på Utøyakaia ikke 
skal profileres som noen turistattraksjon.

Arbeidet med vurderingen er utført juni 2019 av 
Mimirs rådgivere Ronny Brunvoll, Bård Jervan 
og Torill Olsson. 

Vi vil også denne gang rette en takk til de som 
har bidratt med sin innsikt gjennom intervjuer 
og samtaler. En oversikt over disse ligger i ved
legg 1.

Oslo / Larvik juni 2019

Torill Olsson
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OM	ATTRAKSJONER	
OG	MINNESTEDER	SOM	
ATTRAKSJONER	FOR	
TURISTER

KAPITTEL 1

Ground Zero i New York
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1.1.	Attraksjoner	som	trafikkskapere
Dette første kapitlet er en reiselivsfaglig tilnærming 
som brukes for å vurdere attraksjoner og attrak
sjonskraft generelt i et turismeperspektiv. 

Attraksjonsbegrepet spiller primært på hvordan til
budet oppfattes av publikum, dvs. om det oppfattes 
som attraktivt og verdt et besøk. Eksempler og be
skrivelser i denne innledningen vil derfor også om
fatte andre typer attraksjoner enn minnesteder og 
lignende monumenter.

1.1.1 Primærattraksjoner
Primærattraksjoner er bestemmende for valg av 
reiserute og reisemål. Primærattraksjoner skaper 
trafikk – de setter folk i bevegelse hjemmefra. De 
er reiseanledninger i seg selv, eller grunnen til at 
man drar («reason to go»). Familieparkene som 
Dyre parken i Kristiansand og Bø Sommerland er 
eksempler på primærattraksjoner for norske barne
familier som skal på sommerferie. Moldejazz kan 
være en primærattraksjon for dem som er spesielt 
interessert i jazz og festivalopplevelser. Som mål for 
dagsutflukter kan også mindre attraksjoner som 
lekeland og museer kan være primærattraksjoner, 
da med utgangspunkt ulike målgruppers behov, 
interesser og opplevelsesønsker. For såkalte høy
interesseaktiviteter er det vanlig at reiseviljen er 
større både ift. dagsturer og helgeturer, dvs. at den 
som er særlig opptatt av en spesiell aktivitet eller et 
tema kan være villig til å bruke mye tid og ressurser 
for å få oppleve det.

1.1.2 Sekundærattraksjoner
Sekundærattraksjoner er kjent på forhånd, men 
ikke avgjørende for folks valg av reiserute eller 
reise mål. Det viktige med forståelsen av sekundær
attraksjoner er at de kan styre trafikk og stopp (og 
få noen til å ta omveier). For en bussgruppe med 
sightseeingorienterte turister på veg mellom Oslo 
og Vestlandet kan f.eks. et besøk på Heddal Stav
kirke medvirke til at gruppen kjører E134 og ikke 
rv. 7 når de skal vestover. Ev. at de også kjører om 
Rjukan for å få med seg industrihistorien og fortel
lingen om tungtvannet. Slike stopp og omveier blir 
prioritert basert på turistens  eller turoperatørens 
forståelse av hva turistene vil like å se og besøk  
noe som igjen avhenger av hvilke type turister turen 
består av/er solgt inn til.

1.1.3 Tertiærattraksjoner
Tertiærattraksjoner er ikke kjent på forhånd, dvs. før 
avreise, men oppdages mer tilfeldig underveis eller 
når man har kommet et sted. Tertiærattraksjoner 
høster av eksisterende reisestrømmer, men ska
per ikke nye volumer. Et attraktivt stoppested ved en 
foss, en liten stavkirke, en besøksgård eller et ut
kikkspunkt langs veien kan være en tertiær attrak
sjon for dem som i alle fall ville reist den veien.

1.2.	Målgrupper	og	interessebaserte	besøk
Det finnes mange typer attraksjoner, og de vil all
tid ha ulik attraksjonsverdi for ulike personer eller 
målgrupper. Offentlige institusjoner/attraksjoner er 
oftest «forvaltere» av bestemte historier og bygger 
gjerne på en spesiell tidsperiode eller kjente tema, 
som Norsk Skieventyr i Morgedal eller Lofotr Viking
museum. Andre baserer seg på mer generelle te
maer (f.eks. et folkemuseum) eller rene aktivitet er 
som klatring, bading og lek. De mest unike attrak
sjonene har en høyere attraksjonsverdi for dem 
som er spesielt interessert i det aktuelle temaet, 
historien, begivenheten eller aktiviteten som attrak
sjonen er bygd rundt. En guidet tur i Munchs fotspor 
i Oslo kan være en stor opplevelse for en som har 
et spesielt forhold til Munchs kunst. For andre blir 
dette helt uinteressant. På samme måte er rafting i 
Sjoa bare attraktivt for dem som er glad i den typen 
utfordringer. Attraksjoner som er bygd opp rundt 
mer «vanlige» tema (f.eks. badeland) og som finnes 
mange steder, har generelt sett lavere attraksjons
verdi i forhold til å trekke til seg besøkende som bor 
langt unna.

På et generelt grunnlag kan man dele inn attrak
sjoner i to hovedkategorier; de som tilbyr et «gjen
besøkstema» og de som tilbyr et «engangstema». 
Gjenbesøkstema er typisk skianlegg, badeland, kla
treparker, lekeland, aktivitetsparker, dyreparker, be
søksgårder, mm. som er bygd opp rundt aktiviteter 
som oppfattes som «like morsomt/interessant hver 
gang». Andre eksempler er Kistefossmuseet eller 
Blaafarveværket som har nye tilbud eller utstillinger 
hvert år. Såkalte «engangstema» er attraksjoner der 
man føler at man er «ferdig» med attraksjonen når 
man har vært der én gang. Dette gjelder blant an
net for mange museer og kulturminner (som Olje
museet i Stavanger og Viking skipene på Bygdøy) og 
spesielle attraksjoner som Prekestolen, Nordkapp 
og Telemarkskanalen. For besøkende som ikke er 
personlig berørt av 22. juli vil et ev. minnested på 
Utøyakaia også være et sted man besøker en gang.
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1.3.	Formålet	med	reisen	og	avstand	hjemmefra.

Tabellen over viser en generell struktur på reise
livstjenester og etterspørselen for attraksjoner. 
Modellen baserer seg en sortering på formål og 
avstand, og viser hvordan man kan trekke ut de 
kombinasjonene av tilgjengelighet (reiseavstand) og 
reiseanledninger (motiv) som er relevant å belyse 
nærmere som aktuelle segmenter for besøk til en 
gitt attraksjon.

AVSTAND er viktig fordi personer som bor innenfor 
en dagsturavstand i prinsippet kunne besøke en at
traksjonen hver dag, eller hver helg året gjennom, 
mens personer fra et internasjonalt feriemarked 
kanskje bare er aktuelle i noen avgrensede peri oder 
(turistsesongen) hvert år, og bare når de først har 
valgt Norge som reisemål. Noe mange utlendinger 
bare gjør en gang.

FORMÅL er viktig fordi det er en helt annen logikk 
som styrer beslutninger for egne ferie og fritids
reiser enn for yrkesreiser og konferanser der reisen 
er knyttet til en jobb man har. Selv om yrkestrafik
ken overnatter på samme hotell, spiser på sam
me restaurant og kjører langs samme vei, tar man 
beslutningene om hva man skal bruke dagen til 
bas ert på jobb og arbeidsgivers behov. En yrkes
gjest vil derfor ikke være opptatt av å kunne besøke 
attraksjoner. Det er altså først og fremst ferie og 
fritidsreisende som besøker attraksjoner eller se
verdigheter.

1.4.	Målgruppebeskrivelser
Det er viktig å se at turister ikke er en «annen type 
mennesker»  de er seg selv, men på ferie. Dette 
betyr for eksempel at turister i stor grad oppsøker 
det de er interessert i fra før, dvs. eller steder, bygg,

hendelser, museer eller attraksjoner som kan gi 
dem interessante opplevelser og innsikt i det landet 
de besøker og dem som lever der, herunder også 
historier om landet.

Vi som nasjon, slik man også gjør det i andre land, 
bruker blant annet museer til å formidle de his
toriene som ikke lenger kan oppleves i virkelig
heten (folkemuseer, vikingmuseer, mm.). Offentlige 
attraksjoner/ informasjonssentre bygges ofte for å 

presentere historier eller gi budskap som ellers er 
vanskelig å få tak i (Bremuseet i Fjærland, Norsk 
Tindesenter, Nasjonalparksentre mm.). Det vet vi 
som innbyggere i Norge, og det vet folk fra andre 
land. Derfor oppsøker man gjerne slike steder når 
man er på ferie. 

22. julisenteret i Oslo skal ha denne rollen. Det er 
her historien om 22. juli vil bli fortalt og presentert 
for publikum. Også i dag er det er hit Turistinforma
sjonen i Oslo sender personer (turister) som spør 
om Utøya eller hva som skjedde. Når det er sagt så 
har mange, når de reiser til et sted, et ønske om å 
se steder som er knyttet til begivenheter de kjenner 
eller har hørt om, for eksempel gamle OLanlegg 
eller steder (locations) som er brukt til filminnspill
inger. I den sammenheng er det noen vesentlige va
riabler som avgjør hva som i praksis oppsøkes og 
hvem som gjør det:

• Prioriteringer, mange turister har begrenset tid 
og vil se/oppleve det som er viktigst for seg og 
egne interesser og reisemotiv.

• Kostnadene ved å oppsøke eller legge turen til 
stedet (i tid og penger).

• Tilgjengeligheten, kan man komme dit på 
egenhånd, med eget kjøretøy eller kollektivt, 
eller må man være en del av en organisert tur/ 
utflukt/rundreise?

• Hva framstår som konkurrerende attrak sjoner/ 
opplevelser, dvs. hvilke andre tilbud en person 
(turist eller ikke) er interessert i. 

Det å velge å besøke et minnested ved Utøya vil der
for for tilreisende turister generelt (dvs. de som ikke 
er berørt av hendelsen) i praksis alltid bli vurdert 
opp mot alternativene (andre attraksjoner) og hvor 
viktig man synes det er å få sett stedet med egne 
øyne. Mange vil også være avhengig av at inter essen 
for å besøke Utøya er så stor at det blir satt opp or
ganiserte turer (se mer om dette i senere avsnitt). 
Slik interesse kan også påvirkes av eksempelvis 
medieomtale og begivenheter som legges til stedet.

I de følgende avsnittene vil vi gå nærmere inn på de 
ulike målgruppene i ferie/fritidsmarkedene og be

Ferie	og	fritid Arrangementer Kurs	og	konferanser Yrkestrafikk

Lokalt Lokalt og regionalt 
fritidsmarked

Service for det lokale samfunns og næringslivet  
 
Yrkestrafikk og 
forretningsmar
ked

Regionalt Regionale kurs, arrangementer og konferanser

Nasjonalt Nasjonalt 
feriemarked

 
Nasjonalt og internasjonalt kurs, konferanse 
og arrangementsmarkedInternasjonalt Internasjonalt 

feriemarked
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skrive disse ift. forutsetninger og motiv for å ville og 
kunne besøke et minnested ved Utøyakaia.

1.4.1. Individuelt reisende turister
Individuelle turister er i praksis enten baseturister 
som oppholder seg på ett sted i flere dager og tar 
dagsutflukter til ulike steder fra samme overnatt
ingssted. Eller de er på rundreise, og stopper på 
noen utvalgte steder på de dagsetappene de har lagt 
inn i ferien. Disse turistene kan man igjen dele i 2 
hovedgrupper, de som har egne kjøretøy (bil, bobil, 
MC) eller de som reiser med kollektivtransport. 

Et minnested ved fergeleiet til Utøya vil i praksis 
(med dagens kollektivtilbud) bare være tilgjenge
lig for dem som har eget kjøretøy. Fordi stedet ikke 
ligger helt inntil de dominerende rundreiserutene 
mellom øst og vest i Norge, vil det å oppsøke et slikt 
minnested være en bevisst handling (man må velge 
E16 og ikke E134 eller andre alternativer, og man 
må kjøre av E16). Det betyr at Utøya for disse turis
tene vil måtte framstå som en sekundærattraksjon, 
jf. punkt 1.1.2, dvs. enten som reisemål for en dag
sutflukt fra et sted man ferierer, eller som en prio
ritert avstikker på en rundreise man er i gang med.

1.4.2 Turister som reiser på organiserte turer
Dette kan være cruise, generelle rundreiser med 
buss eller såkalte tematurer (kultur, mat, sport, 
mm). Det kan også være organiserte dagsutflukter 
fra et reisemål, f.eks. Oslo. Slike turer organiseres 
alltid i et kommersielt perspektiv, dvs. at en kom
mersiell aktør (f.eks. en bussoperatør) legger opp 
ruten utfra hva det er interesse og betalingsvillighet 
for. Dette gjør at også utflukter for f.eks. cruisepas
sasjerer alltid går til de attraksjonene turistene er 
mest opptatt av å se, dvs. som de vil betale for og 
som operatørene kan tjene penger på å selge.

Det kommersielle premisset for at f.eks. en crui
seutfluktsarrangør skal velge å ta sine gjester med 
til det planlagte minnestedet måtte da være at det vil 
være større interesse for å besøke det enn for å se 
Holmenkollen, Vikingmuseet, Kon Tiki museet eller 
andre viktige attraksjoner i Oslo.

Cruisebåtene som kommer til Oslo har normalt en 
liggetid på under ett døgn. I realiteten har de bare 
56 timer til disposisjon for utflukter, og derfor kla
re begrensinger i hva de kan rekke å se og besøke. 
Noen av disse cruiseturistene vil selvsagt kunne leie 
seg en bil å kjøre til et slikt minnested dersom de 
har særlige ønsker om det. De aller fleste vil imid
lertid prioritere å bruke tiden på det de oppfatter 
som «Highlights», dvs. severdigheter man «må» ha 
med seg.

Det samme prinsippet for valg av attraksjoner gjeld

er de som arrangerer rundreiser for turister i Norge. 
Skal noe nytt inn på programmet over stoppesteder, 
må det være fordi man ønsker å erstatte et annet 
stopp. For rundreiser med buss er også tilrette
legging og servicefasilitetene et poeng. Hvis man 
først stopper er tilgangen til toaletter, kiosk, wifi, 
mm ofte en del av turoperatørens vurdering. Tren
den nå er at stadig flere av de organiserte turene 
for turister som først er i Oslo og så skal over til 
Vestlandet bruker Bergensbanen i stedet for å bruke 
busser.

Oppsummert betyr dette at det i praksis nesten ikke 
vil komme slike «organiserte» turister til et minne
sted ved Utøya fergekai. De kommer bare hvis man
ge nok etterspør slike turer, og noen kan tjene pen
ger på å sette opp turer dit. Dette betinger normalt 
at stedet reelt markedsføres som en attraksjon på 
vanlig måte, dvs. som en turistattraksjon.

1.5.	Generelt	om	minnesteder		
om	attraksjoner
Ground Zero i New York, Flight 93 Memorial i Penn
sylvania, Oklahoma City National Memorial i Okla
homa og Atocha Station Memorial i Madrid er min
nesteder som er etablert etter terroraksjoner og 
som årlig besøkes av et stort antall mennesker. Alle 
disse anleggene er etablert som besøkssentre (Visi
tor Centre) med opplegg for guiding  personlig, via 
mobil eller på andre måter. Disse anleggene er byg
get opp rundt moderne formidlingsmåter som inter
aktivitet og historiefortelling, nettopp fordi man øn
sker å bidra til de besøkendes læring og refleksjon. 
De er altså tilrettelagt som besøkssentre (på linje 
med museer eller andre attraksjoner), der målet 
er å trekke til seg mennesker for å formidle et vik
tig budskap. Disse blir på en måte 22. julisenteret, 
Hegnhuset, Lysningen og et minnested på Utøyakaia 
«i ett», og det kan ikke sammenlignes.

I Norge har vi ingen tradisjon med å eksponere selve 
minnestedene som severdigheter og profilere disse 
overfor turisttrafikken, og det gjøres heller ikke i dag. 
Ledelsen i VisitNorway (Innovasjon Norge) og for tu
ristinformasjonene i Oslo (VisitOslo) bekrefter dette 
bildet. Det er svært få spørsmål om f.eks. Utøya og 
mulighetene for å se stedet. Ved spørsmål henvises 
det til 22. julisenteret i Oslo, og de anser at dette 
dekker behovet turistene har. Heller ikke guidesel
skapene eller utfluktsarrangørene og cruiseagente
ne vi har snakket med opplever etterspørsel etter et 
slikt sted. Dette kommer vi tilbake til i punkt 2.2.2.

Vi har også innhentet informasjon fra Sverige, dvs. 
fra ledelsen/parkadministrasjonen for Djurgården. 
Djurgården er en av Sveriges største publikum
sattraksjoner og besøkes i gjennomsnitt av 40 000 
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pers oner hver dag året rundt. Der ligger minne
stedet for Estoniaulykken (852 omkomne), et av de 
største svenske minnestedene. Her planlegges nå 
også minnestedet for i tsunamien i Thailand, der 500 
svensker omkom. Til tross for beliggenheten, me
ner parkledelsen at bare 0,5% av de besøkende (200 
personer pr. dag på det meste) vil oppsøke dette nye 
minnestedet:

«Kungliga Djurgården är Sveriges absolut 
största besöksmål med drygt 15 miljoner 
besökare per år, varav hälften besöker några 
av alla attraktioner som finns här. Att göra en 
exakt bedömning hur många som besöker 
Estoniaminnesplasen och hur många som vi 
bedömer som kommer att besöka flodvågs
minnesplatsen är svårt. Estoniaminnesplat
sen är placerad i direkt anslutning till Galär
varvskyrgogården i nära anslutning till stora 
besöksmål. Detta gör att det är säkert många 
spontanbesökare utan att minnesplatsen är 
huvudmålet för besöket. Flodvågsminnes
platsen kommer att anläggas på en del av 
Djurgården som mest besöks av flanörer 
och besökare till Thielska galleriet. Vi tror att 
flodvågsminnesplatsen kommer att förutom 
flanörer och anhöriga att locka många som 
kommer till platsen för konstverket just som 
konstverk land art. Så förutom vid minnesdag
ar är min bedömning att besökarantalet kom
mer att vara som mest 200 personer per dag.»

Dette viser at minnesteder, med mindre de spe sielt 
tilrettelegges for det, ikke framstår som en primær
attraksjon for andre enn de som er direkte berørt. 
Denne måten å utforme minnesteder på finner man 
også Hyde Park i London som rommer både min
nested etter 7/7bombene og etter prinsesse Diana. 
Minnesteder vil selvfølgelig likevel tiltrekke seg be
søkende, enten gjester som bor eller ferier i regio
nen og eller som reiser gjennom regionen som en 
del av en rundreise. Eksempelvis har det nasjonale 
minnestedet over alle norske sjøfolk som mistet li
vet i 1. og 2. verdenskrig ca. 13.000 besøk ende årlig. 
Minnehallen i Stavern, som er åpen og betjent med 
guide 7 dager i uka fra mai til september, inneholder 
7 100 navn på norske sjøfolk og ligger i en av Norges 
mest populære feriedestinasjoner. Besøk fra ferie
trafikken vil normalt ha en tydelig topp i juli, mens 
besøk fra den regionale befolkningen vil fordele seg 
mer ut over året, med helgedagene i sommerhalvå
ret som de mest benyttede for dagsutflukter.

For å kunne gi et anslag for antall besøk pr år har 
vi i neste kapittel prøvd å belyse situasjonen i dag, 
samt sett på noen volumtall for turismen i regionen 
og kommentert disse.

Flight 93 Memorial i PennsylvaniaMinnehallen i Stavern
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Atocha Station Memorial i Madrid. Foto: Nan Palmero

Diana Memorial Fountain i Hyde Park, London.
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PLANENE	FOR	
UTØYAKAIA	I	ETT	
ATTRAKSJONS-	
PERSPEKTIV

KAPITTEL 2

 Illustrasjon: Statsbygg / Manthey Kula Arkitekter.
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2.1	Skisseforslaget
I 2017 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for å 
vurdere Utøyakaias egnethet som lokasjon for et 
minnested, men ikke et konkret forslag til utfor
ming. Nå foreligger et skisseprosjekt som skal legg
es til grunn for reguleringsplanen. Skisseforslaget 
er utarbeidet gjennom en bred prosess og er omtalt 
i Aftenposten 21. juni 2019.

Skissene gjør at det er mulig å gjøre en mer konkret 
vurdering av hvordan minnestedet vil fremstå i ett 
attraksjonsperspektiv. 

I skisseforslaget beskrives minnestedet slik: 

Minnestedet skal hedre de 77 ofrene for angrepene 
på regjeringskvartalet og Utøya. I tillegg skal plass
en gi en påminnelse om den innsatsen som ble gjort 
av sivile under redningsaksjonen 22. juli 2011. 

Konseptet for minnestedet er basert på tanken om 
at solens bevegelse er et varig uttrykk for tid: Hver 
dag, hvert år vil solen bevege seg over himmelen og i 
det tidsintervallet angrepene pågikk. Fra kl. 15.25 da 
bomben eksploderte i Oslo til kl. 18.34 da terror isten 
ble arrestert på Utøya faller solens stråler inn over 
tomten for minnestedet.

Solretningen er brukt til å skape en form i terrenget. 
Formen er avgrenset av en trapp. Trappen begyn
ner i vannet der den danner en gjestebrygge som en 
gest til båtfolket på Tyrifjorden, deretter fortsetter 
den inn på land der den skaper to lune plasser ved 

vannkanten: Den første plassen er rettet mot solen 
slik den står kl. 15.25, den andre plassen er rettet 
mot solen mellom kl. 17.22 og 18.34  tiden angrepet 
på Utøya varte. På det nederste trinnet av trapp en 
står det 77 søyler  en for hvert offer. Avstanden mel
lom søylene er slik at man kan gå mellom dem eller 
sitte i trappen ved siden av dem.

Skissen omfatter videre ny adkomstvei med opp
stillingsplasser for rundt 40 biler og to busser samt 
snuplass for en tredje buss. Slik skal en unngå tra
fikkfarlige situasjoner og belastning på fylkesvei 
155. 

Skisseforslaget beskriver et minnested som blir 
både vakkert og verdig. Utformingen og symbolikken 
i bruken av sollyset, en søyle pr offer og ikke minst 
gesten til båtfolket på Tyrifjorden gjør at dette kan 
bli et sted som får både omtale og oppmerksomhet. 

Utfra skissen som foreligger er det vår vurdering at 
Utøyakaia vil få en appell til mennesker som er opp
tatt av arkitektur og design. En annen viktig trend 
som kan være med å øke motivasjonen for et besøk 
på Utøyakaia er den såkalte «selfietrenden». Begge 
disse trendene beskrives kort nedenfor.

Dersom ofrenes navn plasseres på hver søyle vil 
sannsynligvis stedet gjøres mer relevant for dem 
som kjente noen av ofrene, men som ikke er nære 
pårørende. Dette er imidlertid en gruppe besøkende 
som muligens allerede har vært på Utøyakaia, og/
eller som ville ha kommet uansett utforming. 

 Illustrasjon: Statsbygg / Manthey Kula Arkitekter.
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2.2	Økt	interesse	for	arkitektur
Økt interesse for arkitektur eller arkitekturturisme 
har i flere år vært et motiv for besøk på mange rei
semål. Det er likevel forholdsvis nytt i Norge, som 
tradisjonelt har vært et reisemål hvor naturen og 
naturopplevelser har vært driveren. Utviklingen det 
siste tiåret har i økende grad satt fokus på norsk 
arkitektur og ført til at Norge i større grad er blitt 
et reisemål for arkitekturinteresserte. Alt dette har 
også ført til økt interesse for arkitektur blant nord
menn.

Nasjonale turistveger har fått mye oppmerksomhet, 
det samme har moderne turistanlegg som f.eks. 
Juv et Landskapshotell i Valldal, Mannshausen i 
Steigen, Viewpoint Snøhetta og restauranten Under 
på Lindesnes. Byutviklingen i Oslo har skapt be
geistring internasjonalt, med bl.a. skulptur parken 

på Ekeberg, Tjuvholmen, Operaen og Barcode i 
front. I tillegg har norske arkitekter og nordisk arki
tektur og design gjort seg bemerket gjennom inter
nasjonale prosjekter som biblioteket i Alexandria og 
Ground Zero i New York. 

Visit Norway slår på sine sider fast at «norsk ar
kitektur er inne i en storhetstid», og på nettstedet 
vartoslo.no viser Visit Oslo til moderne arkitektur er 
en viktig årsak til nye besøksrekorder i hovedstaden. 
Utfra dette kan vi anta at det vil bli flere turister som 
besøker Norge hvor arkitektur og design er enten 
primær eller sekundærårsak, og at disse aktivt vil 
oppsøke steder av interesse. 

Eksemplene over viser imidlertid at tilbudet for den 
arkitekturinteresserte er omfattende, og ofte kom
binert med spektakulær natur. Den endelige utfor

Minnesmerke	ved	Oslo	Domkirke1

Den 28. september i år avdukes også et nytt minnesmerke utenfor Oslo domkirke. Domkirken var 
lokaliseringen for rosehavet etter 22. juli. Ideen til minnesmerket er utviklet av smeden Tobbe Malm. Det 
består av 900 roser laget av mennesker fra mer enn 25 ulike land. Rosene er laget i ulike materialer som 
jern, kobber, glass og bronse. De skal stå på syv stålplater og tanken er at roser laget av overlevende og 
pårørende skal stå innerst slik at de «omfavnes» av de andre. 

Illustrasjon: MDH Arkitekter

1 https://www.nrk.no/ostlandssendingen/slikblir22.juliminnesmerket1.14601872
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mingen og, ikke minst, omtalen av minnestedet på 
Utøyakaia vil avgjøre om minnestedet blir et fore
trukket besøksmål for internasjonale gjester. Utøy
akaia vil imidlertid kunne bli et viktigere besøksmål 
for den arkitekturinteresserte delen av befolkningen 
i Oslo og Vikenregionen. Uansett dreier det seg 
sannsynligvis først og fremst om voksne mennesker 
som kommer to og to eller små grupper, fortrinnsvis 
i forbindelse med at de har andre ærend i området. 
Utfra det som er skrevet i kapitel 1 vil Utøyakaia da 
fremstå som et sekundært besøksmål. 

Arkitekturen og ideen rundt Hegnhuset ute på selve 
Utøya har oppnådd stor annerkjennelse i arkitektur
miljøer og ble i 2016 kåret til ett av verdens ti vik
tigste bygg. Tross dette er ikke besøket på de åpne 
dagene mer enn rundt 200 personer. Det foreligger 
ikke kunnskap om hvem disse besøkende er eller 
hva som er motivet for besøk. Dette bekrefter imid
lertid at oppmerksomheten om Hegnhuset ikke har 
ført til mye besøkende ut på øya. Sannsynligvis vil 
imidlertid et minnested på Utøyakaia for de fles
te fremstå som mer tilgjengelig, både i praksis og 
emosjonelt. 

2.2.1 Selfie-fenomenet
Selfiefenomenet har vært mye omtalt siden det 
dukket opp som begrep for rundt seks år siden. Det 

å ta iscenesatte bilder av seg selv for så å publisere 
dem i sosiale medier, har siden den gang utviklet 
seg til å bli noe «alle» gjør. Selfietrenden blir ofte 
beskyldt for å være både smakløs og tidvis proble
matisk. Selfietrenden representerer imidlertid et 
større bilde, der privatpersoner gjennom sosiale 
media får enorm påvirkningskraft.

I reiselivet fører for eksempel dette til at markeds
føringen overtas av gjestene og på den måten bidrar 
til at etterspørselen kan komme ut av kontroll. Fjell
formasjonen Trolltunga i Odda er et eksempel på en 
attraksjon nesten utelukkende skapt gjennom sel
fier med høy delingsverdi. Her har besøkstallet vokst 
fra 20 000 i 2013 til 90 000 i 2018. 

Det er få steder som opplever en slik effekt som 
Trolltunga. Det er heller ingenting hverken i tema
tikken eller vår vurdering av de mest sannsynlige 
besøkende som tilsier at minnestedet på Utøyakaia 
skal bli en såkalt «selfiespot». 

I ytterste konsekvens kan en imidlertid, dersom 
arkitekturen og løsningen for øvrig får stor opp
merksomhet, oppnå at stedet får en egen dynamikk 
uavhengig av 22. juli. Med dette mener vi at besøk 
motiveres utfra ønske om å se arkitekturen og løs
ningen, og at rollen som minnested svekkes.
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TURISMEN	I	
OG	RUNDT	
MIDT-BUSKERUD

KAPITTEL 3
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3.1.	Trafikken	ved	fergeleiet/Utøyakaia	i	dag
En utfordring i både i 2017 og nå er at det ikke fore
ligger eksakte, kvalitetssikrede tall for hvor mange 
og hvilken type tilreisende som oppsøker Utøya og 
Utøyakaia, eller hva som er motiv for besøk. Statens 
vegvesens trafikktellinger omfatter alle former for 
trafikk, kjøretøy og formål, og har derfor ikke nød
vendig detaljeringsnivå for vårt formål. 

Til denne rapporten foreligger imidlertid to telling
er og en dags observasjon som er nye i forhold til 
kunnskapsgrunnlaget i 2017. 

Den 10. juni 2018 fra kl. 10 til kl. 14 ble det arran
gert åpen dag på Utøya. Tallene viser at det var ca. 
200 personer med buss, bil eller til fots på Utøyakaia 
den dagen, med til sammen ca. 70 personbiler og 1 
buss gjennom hele perioden. I løpet av befaringen 
ble det også registrert to biler med personer som 
skulle bade.

Tellingen ble bekreftet gjennom observasjoner i 25. 
mai 2019, da det også var åpen dag på Utøya. På 
dette arrangementet deltok Statsbygg for å oriente
re om planene for minnestedet. Arrangementet var 
annonsert bla gjennom Ringerikes Blad og sosiale 
medier. Observasjonene var i stor grad sammen
fallende med registreringene fra 2018. Antall biler 
samtidig på parkeringsplassen var noe lavere enn 
på den åpne dagen i 2018 med maksimalt 40 biler 
på en gang.

Samme dag var det et arrangement på Utøya, og i 
løpet av dagen ankom tre busser samtidig for å hen
te passasjerene. 

Den 10. september 2018 ble det foretatt en telling 
ved et «typisk arrangement» på Utøya, dvs. ett ar
rangement tilrettelagt for en mer spesifisert mål
gruppe. Her var det totalt ca. 100 besøkende, hvorav 
de fleste ankom med buss. 

Disse tallene er ikke 100 % relevante i rapporten 
siden de besøkende primært kom for å dra over til 
Utøya, ikke for å besøke Utøyakaia. De åpne dagene, 
hvor alle som ville hadde anledning til å besøke øya, 
gir allikevel signaler om at det er begrenset interes
se for å besøke stedet.

Tellingene og observasjonene i forbindelse med 
arrangementene ga for øvrig god innsikt når det 
gjaldt trafikksikkerhet, adkomst og parkering. Den
ne innsikten er hensyntatt i arealbruken for de plan
ene som nå er utarbeidet.

3.2	Om	volumer	og	reisestrømmer	i	området
I 2017 ble det gjort en grundig vurdering av reise
strømmene i området. Denne gjengis i en noe for
kortet utgave her:

Motiv og anledning er en viktig elementer når det 
gjelder å vurdere ulike gruppers interesse og mulig
het for besøk. I vurderingen av minnested på Utøy
akaia er det hensiktsmessig å dele opp turistene i 
følgende undergrupper: 

• Turister som reiser forbi, dvs. primært 
turiststrømmen mellom Oslo – Bergen

• Turister som er i Oslo og som kan komme 
på dagstur til Utøyakaia

Ringerikes blad 21  mai 2019
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• Gjester i kommersielle anlegg og private 
hytter i regionen

• De som bor i regionen

Det er også relevant for vurderingen at Utøya ligger 
i et område med store besøksmål som Hadeland 
Glassverk (rundt 600 000 besøkende pr år), Blaafar
veværket i Modum (rundt 160 000 besøkende pr år) 
og Kistefos museet (rundt 40 000 besøkende pr år). 
Besøkende her er primært gjester i private hytt er, 
sesongcampere i regionen eller de som bor i regi
onen.

3.2.1 Turiststrømmer Oslo – Bergen
Strekningen Oslo – Bergen/Vestlandet er en av de 
viktigste reiserutene for turister i Norge. I 2017 viste 
en gjennomgang av programmene til ca. 15 incom
ing turoperatører at de fleste tilbyr både gruppeturer 
og individuelle turer på strekningen Oslo  Bergen. 

Oslo og fjordene er høydepunktene på turen. 
Bergens banen var mye brukt som alternativ til 
buss transport i 2017 og har nå sannsynligvis økt 
sin betydning ytterligere. For disse reisende er det 
umulig å stoppe ved Utøya. 

Mange av de internasjonale turistene deltar på 
1015 dagers turer hvor man besøker flere steder 
i Skandinavia. I Oslo er det i hovedsak attraksjoner 
som Vigelandsparken og Bygdøy som inngår i pro
grammet, før reisen går videre for overnatting på 
steder som Lillehammer, Hamar, Geilo, Ål, Gol eller 
helt over til Vestlandet.  Mange vil ha brukt mye av 
dagen på attraksjonene i Oslo/Bergen og har derfor 
ikke tid til annet enn korte stopp for benstrekk og 
toalettbesøk. 

Operatører som tilbyr individuelle rundturer bruker 
nesten utelukkende Bergensbanen som transport 
mellom Oslo og Bergen. Det er lite bruk av leiebil på 
denne strekningen.

Det er lite sannsynlig at et minnested på Utøyakaia 
vil endre på reisemønsteret, dvs. at operatørene vil 
ta ut andre poster fra programmet for å gjøre min
nestedet til en prioritert stopp på turen. De som bor 
på stedet sa i 2017 det passerte 12 busser pr dag 
i sommersesongen, noen dager flere, andre dager 
færre. Få av bussene stopper, men kan kjøre sakte 

forbi. Naboenes observasjoner omfattet også noen 
busser i vintersesongen, det ble antatt at det kunne 
være danske og svenske turister på vei til/fra ski
ferie. Det er vanskelig å vurdere hvem disse turist
ene er, og om de vil endre atferd når stedet blir mer 
tilrettelagt som minnested.

3.2.2 Organiserte utflukter for cruisetrafikk 
og grupper fra Oslo
Oslo er den viktigste innfallsporten for utenlandske 
turister og er også et viktig reisemål for nordmenn. 
I den forrige rapporten er det oppgitt at Oslo og 
Akershus hadde rundt 3,5 mill. gjestedøgn knyttet 
til ferie og fritid. I 2018 er dette økt til rundt 3,7 mill., 
dvs. med rundt 6%. I tillegg kommer alle besøkende 
hos slekt og venner. 

Det ble i 2017 gjennomført intervjuer med en rekke 
sentrale personer i Oslos reiseliv om et ev. minne
sted på Utøyakaia. I 2019 har vi gjennomført sam
taler med en flere av de samme personene, ev. pers
oner som i dag besitter de samme funksjonene. Se 
liste i vedlegg 1. 

Respondentene er guider, informasjonsmedarbeid
ere, koordinatorer og andre som har direkte kontakt 
med turistene og som også er underleverandører 
til cruisenæringen, turoperatører og firma som har 
ansvar for landarrangementene for cruisetrafikken. 
De har altså både egne erfaringer med turistene 
samt kunnskap om hva de store kommersielle aktø
rene i næringen ønsker å tilby sine gjester. 

Tilbakemeldingene fra respondentene i juni 2019 
samsvarer i stor grad med de som ble gitt i forbind
else med rapporten av 2017. Det er svært få fore
spørsler om Utøya og Utøyakaia, og knapt noen som 
ber om organiserte turer til området. Responden
tene anser det heller ikke som sannsynlig at dette 
vil endre seg med det første. Det er heller ikke noe 
ønske fra selskapene selv om å initiere denne type 
tilbud. Flere påpeker likevel at dette kan endre seg 
etter hvert som årene går, selv om det ikke virker 
sannsynlig pr. nå. Enkelte påpeker også at dette kan 
endre seg dersom det blir anlagt et minnested ved 
Utøyakaia som har arkitektoniske og/eller andre 
opplevelsesmessige kvaliteter som gir besøksgrunn 
utover selve hendelsene 22. juli. 

2 MidtBuskerud omfatter kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Tall fra Statistikknett for 2016  2018.
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3.2.3 Overnattinger i Hole, Ringerike 
og Midt-Buskerud2 
Hole/Ringerike og MidtBuskerud har til sammen 
i overkant av 420 000 kommersielle gjestedøgn i 
hotell, hytteutleie, camping pr år. Dette er rundt 20 
000 flere gjestedøgn enn det man hadde i 2016, som 
er datagrunnlaget i rapporten fra 2017. Som det vil 
fremgå av tabellen nedenfor har telt og camping økt 
med mer enn 100%. Dette skyldes sannsynligvis en 
korrigering av feilføringer i Statistisk sentralbyrås 
statistikk. 

Hole/Ringerike og MidtBuskerud har til sammen 
rundt 278 000 hotellgjestedøgn pr år, hvorav ca. 100 
000 gjestedøgn er relatert til kurs og konferanse. Det 
store omfanget av berørte etter 22. juli gjør det lite 
sannsynlig at en kurs og konferansearrangører vil 
legge inn et besøk på minnestedet på Utøya kaia som 
en del av et sosialt program. Heller ikke de rundt 45 
000 gjestedøgnene fra yrkesreisende er sannsynlige 
besøkende på et minnested. 

Det er generelt også slik at vinterturister er mindre 
mobile og mer opptatt av ski eller andre tilbud på 
reisemålet. Vinterturistene er derfor også lite tilbøy
elige til å besøke severdigheter i nærområdet.

Dette betyr at det først og fremst er ferie og fri

tidsturistene som er i regionen over lengre tid i 
sommersesongen som utgjør den største mulige 
besøksgruppen til et minnested Utøyakaia. Dette 
vil typisk være hotell og leilighetsturister som har 
base for eksempel rundt Norefjell, campingturister, 
særlig sesongcampere. I tillegg kommer de som bor 
i egen hytte, se punkt 3.2.4.  

Tabellene nedenfor viser antall gjestedøgn i som
mersesongen 2016 og 2018 fordelt på boform. 
Som det fremgår har det vært en økning på totalt 
rundt 15 000 gjestedøgn fra 2016 til 2018. Antall 
hotellgjestedøgn har gått ned, hytteutleie har økt 
noe, telt og camping har økt mye, sannsynligvis 
pga. korrigeringer av statistikken fra SSB sin side. 
Antall gjestedøgn knyttet til bobiler har også økt 
mye, mens gjestedøgn fra sesongcamping har hatt 
en liten nedgang (se fotnote). 

Både sesongcampere og hyttegjester vil ofte være 
personer som kommer igjen årlig. Det er lite sann
synlig at de vil ønske å besøke et minnested hvert 
år. Besøkstallet fra denne gruppen derfor vil være 
fallende over tid.

På bakgrunn av gjennomgangen i  av turiststrøm
mene i 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 anslås turistene i regi
onen å utgjøre et mulig besøk på 4 500 personer. 
Tilsvarende tall i 2017 var 3 000.

Sommer 2016

Type anlegg Ringerike/Hole Midt-Buskerud Totalt

Hotell 17395 34494 51889

Hytte 7086 2739 9825

Telt og camping 16205 194 16399

Bobil 4124 186 4310

Sesongcamping3 31822 5450 37272

Totalt 76632 43063 119695

Sommer 2018

Type anlegg Ringerike/Hole Midt-Buskerud Totalt

Hotell 17947 26738 44685

Hytte 6408 5132 11540

Telt og camping 38811 393 39204

Bobil 6772 601 7373

Sesongcamping 30332 2822 33154

Totalt 100270 35686 135956

3 Statistisk Sentralbyrå/Statistikknett presiserer at det er svakheter knyttet til registrering av gjestedøgn for sesongcamping. Sannsynligvis er tallet mye 
høyere enn det som fremkommer i statistikken.
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3.2.4 De som bor og har hytte i regionen 
I rapporten fra 2017 ble det beregnet at vel 1,2 mill. 
mennesker bodde innenfor en radius på ca. 90 min
utters reisetid fra Utøya. Disse var bosatt i Buske rud, 
Oslo samt deler av Telemark, Vestfold og Akershus. 
Særlig Oslo, men også deler, og fordelt som følger:

Våre undersøkelser indikerer at dette tallet er rele
vant også nå. Stikkprøver viser at befolkningen i Oslo 
økt med kun 20 000 siden 20164. Også for eksempel i 
Drammen er befolkningsveksten svak, fra vel 63 000 
til vel 68 000 i 2018. Vi mener derfor å ha god margin 
når vi i denne rapporten anslår befolkningen innen
for 90 minutters kjøring til 1,4 mill. 

Dette tallet er inkludert både barn over 12 år, eldre, 
syke og personer uten bil eller eget kjøretøy. Helt 
skjematisk kan man da si at 50% av en slik befolk
ning kan regnes som potensielle dagsbesøkende, 
dvs. at de kan/vil eller reelt har anledning til å reise 
for å besøke et spesielt sted eller en enkelt attrak
sjon på en dag. 

I tillegg finnes det nærmere 12 000 hytter og fritids
boliger i Hole/Ringerike og MidtBuskerud. De aller 
fleste av disse eies av personer som bor i den sam
me radiusen for reiseavstand. I denne vurderingen 
skiller vi derfor ikke mellom hvorvidt disse perso
nene vil reise hjemmefra for å besøke et slikt min
nested, eller om de gjør det ifm. et opphold på egen 
hytte i regionen. 

Man kan derfor si at ca. 700 000 i denne befolk
ningen er et teoretisk grunnlag for dagsbesøk, og 
basert på faglige vurderinger at ca. 1% av disse 
(0,5% av alle som bor i regionen) kan tenkes å be
søke et slikt sted årlig. Det utgjør ca. 7 000 personer 
fra denne befolkningen som primært vil komme i 
helger i sommerhalvåret. 

Dagsturister har begrenset tid, de er opptatt av hvor 
lang reisetiden blir og prioriterer besøkene til det de 
er mest interessert i. For befolkningen/hyttebefolk
ningen i denne regionen finnes det for øvrig svært 
mange attraksjoner og aktiviteter å velge blant. 
Dette betyr derfor at besøk ved et mulig minnested 
på Utøyakaia vil bli vurdert opp mot besøk på insti
tusjoner som Kistefoss, Hadeland Glassverk, Blaa
farveverket mm, ev lagt inn som et stopp på veien. 

Tallet er basert på erfaringer fra andre attraksjoner 
og steder som oppsøkes i slike sammenhenger og 
uttrykker kun et mulig nivå. Forhold som oppmerk
somhet i medier, arrangement, omtale fra venner 
og kjente mm vil påvirke dette tallet. 

3.3	De	berørte	og	andre	besøkende	til	Utøya
I rapporten etter tragedien 22. juli angis det at det 
er ca. 770 pårørende etter de omkomne fra Utøya 
og Regjeringskvartalet til sammen. De pårørende 
har mulighet til å komme ut til minnestedene ute 
på øya når de ønsker.  Det er derfor naturlig å tro at 
brorparten av disse vil velge å besøke selve Utøya, 
og at de dermed ville passere minnestedet ved kaia 
uansett. Dette er i forrige rapport anslått til 1 000 
personer, og er tatt med i besøksgrunnlaget.

Totalt er det mellom 67 000 besøkende til Utøya 
årlig. 

Også disse ville passere minnestedet uansett. De 
vil i tillegg ha tilgang til de minnestedene på selve 
Utøya. Ingen av disse vil komme i ens ærend pga. ett 
minnested på Utøyakaia. De er derfor ikke tatt med i 
besøksgrunnlaget.

Fylke Befolkning	(over	12	år)	
Innenfor	90	minutter	reise

Buskerud 205604

Vestfold 158569

Oslo 543308

Oppland 24704

Akershus 271585

Telemark 10783

Sum 1.214.553

4 https://www.oslo.kommune.no/politikkogadministrasjon/statistikk/befolkning/folkemengdeogendringer/
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Som nevnt i forordet er det lagt til grunn for vurde
ringen minnestedet ikke profileres som en turistat
traksjon, og at minnestedet på Utøyakaia skal være 
et supplement til 22. julisenteret i Oslo og minne
stedene ute på Utøya.

Det ble i 2018 registrert 42 000 besøkende til 22. 
julisenteret i Oslo. Dette er en svak økning fra to 
år tilbake. Den dominerende besøksgruppen for 22. 
juli senteret er skolelever som er der på en orga
nisert utflukt i skoletiden. Disse utgjorde 12 000 
besøkende i 2018. Senteret anslo i 2016 at 10%, av 
de besøkende var turister. For 2018 ønsker senteret 
ikke å anslå noe tall, men det antydes at andelen er 
noe økende. 

Våre samtaler med reiselivsaktørene, herunder led
elsen for turistinformasjonene i Oslo, tilsier at 22. 
julisenteret fanger opp den interessen som er fra 
turistene i byen. Det er altså ingen som vurderer et 
minnested på Utøyakaia som en fremtidig turistat
traksjon. 

Den lave interessen fra turistene er et viktig utgangs
punkt for våre vurderinger av besøkspotensialet for 
det aktuelle minnestedet på Utøyakaia. Dette betyr 
at den største interessen for besøk vil komme fra 
innbyggerne i regionen, hytteeiere, sesong campere 
og andre gjester med lang oppholdstid samt i noen 
grad gjennom og rundreiseturister. 

Det er viktig å se at Utøyakaia på en måte allerede er 
etablert som stoppested for enkelte. Dette stemmer 
også med naboenes oppfatninger. 

Det betyr at det allerede kommer besøkende dit fra 
de målgruppene som er identifisert. Vår anslag er 
at ca. 3040% av det besøksgrunnlaget vi har esti
mert vil komme dit enten man lager et minnested 
der eller ikke. Videre vil besøkstallet kunne påvirkes 
av om det legges markeringer til Utøyakaia, om det 
blir fornyet medieoppmerksomhet om 22. juli gene
relt eller minnestedet spesielt.

4.1.	Anslag	for	besøkende	pr.	år
Gjennomgåtte statistikker viser på flere punkt en 
liten økning i forhold til tallene fra 2017. Samtidig 
melder et noen av respondentene om en noe sterk
ere interesse for et minnested enn i 2017. Vi ser 
også at utformingen av minnestedet kan føre til økt 
interesse fra arkitekturinteresserte, først og fremst 
fra nærområdet og i forbindelse med andre ærend i 
området.

Basert på tallene, intervjuene og våre faglige vurde
ringene er vårt anslag for besøkende slik: 

Dette representerer en økning et anslått besøk 
fra 10 000 personer i 2017rapporten til 12 500 nå. 
Økningen kommer delvis pga økt trafikk/befolkning i 
området, og delvis pga selve utformingen av minne
stedet.  Det er imidlertid viktig å se at minne stedet 
for de fleste vil være ett sted man besøker en gang, 
og at besøket vil avta med årene. 

De som reiser til og fra Utøya i forbindelse med akti
viteten der er ikke regnet inn i besøksgrunnlaget, et
tersom dette er besøkende som vil bruke fergeleiet 
og kaia uansett. 

Som nevnt i punkt 3 antar vi også at 3040% av det 
beregnede besøksgrunnlaget er den type besøk ende 
som er i området i dag. Disse besøkende vil komme 
også uten at det etableres et minnested.

4.2.	Fordeling	på	kjøretøy
Med den antatte fordelingen for besøkende, dvs. 
at de hovedsakelig er bosatt i regionene eller indi
viduelle turister, vil majoriteten komme i privatbiler. 
Transportøkonomisk Institutt har beregnet at det 
i «turistbiler» normalt er ca. 2,8 personer. Hvis 
ca. 70% av trafikken er privatbiler vil det utgjøre ca.  
3 100 biler pr. år. 

Hvis man legger til grunn at disse i hovedsak vil 
komme på 150 aktuelle dager pr. år (helger, ferier, 
høytidsdager) er det ca. 21 biler pr. dag i snitt. 

Hvis 25% kommer med buss utgjør det 3 000 pers
on er eller ca. 78 busser à 40 personer ombord. 

På årsbasis er det i snitt 1,5 buss per uke. Fordeler 
vi det jevnt på de mest aktuelle 150 dagene blir det 
en buss annenhver dag. I praksis vil det kunne bety 
at det kommer en til to busser hver dag på de mest 
aktuelle helgedagene i sommerhalvåret, og en og 
annen buss på ukedagene.

De siste 5% anslås å komme med bobil, motor
sykkel eller sykkel. Dette utgjør ca. 600 personer pr 
år totalt.

De som reiser til og fra Utøya i forbindelse med akti

Type	besøkende 2019

Besøk fra befolkningen 
i regionen 

7 000

Besøk generert av turisttrafikken i 
MidtBuskerud og Oslo

4 500

Nære pårørende og andre med tilknyt
ning til hendelsene

1 000

Totalt	anslag 12	500
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viteten der er ikke regnet inn i besøksgrunnlaget, 
ettersom dette er besøkende som vil bruke ferge
leiet og kaia uansett. Det kan godt hende at de går 
innom minnestedet på kaia, men årsaken til at de 
er i området er ikke knyttet til minnestedet, men til 
aktiviteten på øya.

Som nevnt i punkt 3 antar vi også at 3040% av det 
beregnede besøksgrunnlaget er den type besøk ende 
som er i området i dag. Disse besøkende vil komme 
også uten at det etableres et minnested.

4.3.	Oppholdstid
Erfaringer fra stoppesteder langs de Nasjonale tu
ristvegene tilsier at hver besøkende vil bruke i snitt 
ca. 20 minutter på et sted der det ikke er fasiliteter 
eller andre tilbud som innbyr til lengre opphold.

Det er også grunn til å tro at trafikken på minne
stedet først og fremst vi være mellom 10:00 og 17:00 
på dagen i ferier og helger. 

Parkeringsbestemmelsene på stedet kan være med 
å sikre flyt i besøksparkeringen, f.eks. ved å begren
se parkeringstiden til 1 time utenom ved spesielle 
arrangement. Det kan også være hensiktsmessig å 
innføre forbud mot parkering om natten. 

4.3.1 Om bobilturister spesielt
Norge er et populært land for bobiler, og veksten i 
bobilturismen kommer både fra nordmenn og utlen
dinger.

Bobilturister har alle fasilitetene med seg hele ti
den. Dette betyr for eksempel at de i større grad kan 
velge å bli værende på et sted de liker, ev. også bli 
over natten.

Dette er en kjent problemstilling, og betyr i praksis 
at man på severdigheter, rasteplasser mm. hvor det
te er uønsket, må skilte begrensinger (både i forhold 
til tid og ev nattparkering) samt markere tydelig med 
felt hvor mange bobiler det er plass til av gangen. 

Nasjonale turistveger merker for øvrig nå også at 
størrelsen på bobiler øker. Dette betyr at tre bobi
ler kan ta like stor plass som en buss, noe som kan 
være utfordrende ift. parkeringsareal. Parkerings
arealer bør derfor merkes godt og tilrettelegges slik 
at man unngår uønskede lange opphold fra bobiler.

4.3.2. Ad tilrettelegging for internasjonale turister
Når det gjelder utenlandske turister, og spesielt de 
fra andre kontinenter, er det viktig å forstå at kultur
forskjeller kan bidra til annen oppfatning av skikk og 
bruk, lover og regler. Det er derfor særlig viktig for å 
styre trafikk og adferd at stedene er selvforklarende 
(intuitive) og godt fysisk tilrettelagt. Tydelige stier, 
stengsler, rekkverk, skilting, synlighet, mm. Det er 
også viktig å bruke en autoritativ avsender (Nasjo
nen Norge med Riksløven) der hvor man ønsker å 
sette særlig tydelige grenser eller å regulere adferd.

4.4.	Gjennomsnitt	og	dimensjonerende	dag

4.4.1 Gjennomsnittsdag
Basert på at ca. 150 av årets 365 dager reelt er ak
tuelle besøksdager betyr det ca. 8085 personer pr. 
dag i snitt på disse 150 dagene. Det tilsvarer ca. 30 
biler eller to busser, med antatt oppholdstid ca. 20 
minutter. Når det fordeler seg over dagen (3 biler i 
time) over dagen (8 timer) med 20 min. stopp utgjør 
det litt over 1 bil på parkeringen til enhver tid i snitt 
og en buss av og til. 

4.4.2 Dimensjonerende dag
I forhold til planlegging og forståelsen av trafikk og 
besøksvolumene på en «toppdag» i denne vurderin
gen kan man ta utgangspunkt i en helgedag i ferien 
og forutsette at besøkende fra alle aktuelle mål
grupper vi komme samme dag (f.eks. lørdag eller 
søndag i annen halvdel av juli).

Hvis 5% av alle de 8750 som anslås komme med pri
vatbil skulle komme på en dag, vil det gir ca. 400450 
personer fra biler eller ca. 155 biler fordelt over 8 
timer, dvs. i tidsrommet kl.10:00  18:00. Hvis gjen
nomsnittlig opphold er på 20 minutter, vil det teore
tisk gi ca. 67 biler samtidig om man fordeler dem 
jevnt utover dagen. I tillegg vil det komme noen bo
biler og motorsykler av og til.

Motsvarene for bussbaserte gjester vil det være ca. 
3 busser på en slik dag, med totalt ca. 120 – 160 
personer, avhengig av antall seter/kapasitetsutnytt
else. Også bussene vil fordele seg over dagen der 
lite sannsynlig at det vil være 3 busser der samtidig. 
En god del av denne trafikken er der allerede i dag, 
og dette bildet samsvarer med hvordan de lokale 
informantene også forklarer trafikkbildet på stedet.
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OPPSUMMERING

KAPITTEL 5
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Skissen til utforming av minnestedet på Utøyakaia 
fremstår som vakkert, verdig og med klare emosjo
nelle kvaliteter. Arkitekturen og symbolikken gjør vi
dere at det kan bli et minnested som får mye omtale, 
både i inn og utland. 

Interessen for arkitektur er en viktig trend, og vil 
kunne gi både norske og internasjonale arkitektu
rinteresserte grunn til besøk. Denne type besøken
de vil sannsynligvis primært være voksne som reiser 
individuelt og med egen eller leid bil.  Den sterke 
trenden knyttet til arkitektur gjør imidlertid at de
sign og arkitekturinteresserte har en rekke tilbud 
å velge mellom. Det er derfor sterk «konkurranse» 
om de arkitekturinteressertes tid og oppmerksom
het. 

Også andre turister har en oppsatt reiserute og et 
program med en rekke forhåndsinnlagte poster. 
Hvis ett nytt besøksmål skal inn, må noe ut. Våre 
samtaler med aktører innen turistnæringen tilsier 
ikke at et minnested på Utøya vil føre til en stor end
ring i reisemønster for dem som er gruppetur eller 
individuelt pakket tur.  

Det er også viktig å se at minnestedet på Utøyakaia 
vil være ett av flere minnesteder. Både 22. juli
senteret i Oslo, minnestedet ved Oslo domkirke som 
avdukes i 28. september i år, skulpturene av Nico 
Widerberg som står i de berørte kommunene er alle 
steder med sterk symbolsk kraft og lettere tilgjen
gelig enn minnestedet på Utøyakaia. Minnestedene 
og Hegnhuset ute på Utøya vil sannsynligvis opple
ves som både praktisk og mentalt vanskeligere til
gjengelig for allmennheten. 

Vår vurdering er derfor at den største gruppen av 

besøkende til Utøyakaia primært vil være innbygg
erne i Oslo og deler av Viken, samt hytteeiere og 
sesongcampere i regionen.  For mange av disse vil 
Utøyakaia være et sted man besøker på vei til og fra 
noe annet, ev. som et eget besøksmål. Minnestedet 
vil sannsynligvis også gjøre stedet mer relevant for 
dem som er perifer familie, venner og bekjente av 
ofrene. 

Oppdragsgivers premiss er at minnesmerket hver
ken skal tilrettelegges eller markedsføres som noe 
sentralt besøksmål.  Men: om minnesmerket får en 
arkitektur som oppleves som attraktiv av målgrup
pen kan dette bidra til økt interesse både fra arki
tekturinteresserte og andre. Ser man dette i sam
menheng med selfiefenomenet og sosiale media 
får man en ytterligere økt interesse. I sum kan dette 
skape en større oppmerksomhet enn det man øn
sker. Det er derfor viktig å være bevisst på den utfor
dringen som kan ligge i å tilrettelegge noe som har 
for stor delingsverdi, dersom man ønsker å holde 
besøkstallet nede. 

Besøkstallet i denne analysen er noe høyere enn i 
rapporten fra 2017. Dette er delvis en konsekvens av 
økt trafikk/befolkning i området, og delvis pga selve 
utformingen av minnestedet.  Det er imidlertid viktig 
å se at det totale besøkstallet på 12 500 fortsatt er 
lavt, og at det inkluderer mange av dem som er på 
Utøyakaia allerede.  Det er også av betydning at be
søkende først og fremst vil være individuelt reisende 
med et forhold til historien og ikke masseturister på 
korte stopp. Det er også sentralt at minnestedet for 
de fleste vil være ett sted man besøker en gang, og 
at besøket vil avta med årene.

Vedlegg 1:
Oversikt over personer vi har vært i dialog med (alfabetisk)
• Bennick, Kristin, rådgiver Innovasjon Norge 
• Bolstad, Stein, operation manager, Oslo Guidebyrå
• Carlsen, Stian, Finn Carlsen Turistbusser
• Myhre, Synne, avdelingsleder vertskapstjenester/turistinformasjon Visit Oslo
• Sørlie, Morten Stovner, HM Kristiansens Automobilbyrå
• Stenersen, Mette, Visit Innlandet (Gjøvik, Hadeland, Ringerike)
• Taftø, Maria, Oslo Guideservice
• Tuftin, PerArne, direktør Norsk Reiseliv
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