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Forord 
Dette dokumentet er et vedlegg til planforslag for regulering av nasjonalt minnested ved Utøyakaia. Det 
inneholder oppsummering av forhåndsuttalelsene knyttet til selve planforslaget ved varsel om 
planoppstart, samt forslagsstillers kommentarer til uttalelsene. Statsbygg varslet oppstart av 
planarbeidet 21. desember 2017, samtidig som planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn. Frist for merknader ved oppstart var 9. februar 2018.  
 
Merknader og forslagsstillers kommentarer knyttet til offentlig ettersyn av planprogrammet er tidligere 
utarbeidet som vedlegg da planprogrammet ble oversendt for fastsettelse i Hole kommunestyre 17. 
september 2018. Merknader og forslagsstillers kommentarer til planprogrammet inngår derfor ikke i 
dette dokumentet, men finnes i eget vedlegg som er tilgjengelig i saken.  
 
I dette dokumentet finnes en oversikt over mottatte merknader i kapittel 2, samt oppsummering av 
forhåndsuttalelser til planforslaget og forslagsstillers kommentarer til disse i kapittel 3. Oversikt og 
oppsummering i dette dokumentet omfatter kun skriftlige merknader som ble gitt ved oppstart: før 
høringsfrist 9. februar. I etterfølgende medvirkningsprosess har innspill blitt nyansert, og flere som ikke 
ga eget skriftlig innspill ved oppstart har kommet med muntlige innspill direkte til Statsbygg underveis i 
planprosessen. Det vises for øvrig til planbeskrivelsens kapittel 2 som redegjør nærmere for den 
fullstendige medvirkningsprosessen, og sentrale temaer som er drøftet i denne prosessen.  
 
De skriftlige merknadene til oppstart finnes i vedlegg 12. 
 
Statsbygg er forslagsstiller på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Asplan 
Viak AS har bistått Statsbygg med utarbeidelse av planforslaget.  
 
 
Oslo, august 2019 
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1 Innledning 

Varsel om oppstart av planarbeidet for nasjonalt minnested på Utøyakaia 
ble kunngjort 19. desember 2017 på nettsidene til Statsbygg og Hole 
kommune, samt i Ringerikes blad. Det ble avholdt åpent 
informasjonsmøte 16. januar 2018 på Sundvollen Oppvekstsenter, der 
det møtte opp 11 personer i tillegg til representanter fra media, Hole 
kommune og forslagsstiller. 
 
Det er mottatt totalt 19 ulike merknader til planprogrammet og oppstart 
av planarbeidet, hvorav fire fra offentlige myndigheter, fire fra 
organisasjoner og foreninger og elleve fra privatpersoner. Tre av disse 
elleve er merknader sendt inn likelydende av flere avsendere. Dette er 
merknad 3.9, 4.1 og 4.2. Merknad 3.9 er en likelydende merknad mottatt 
fra to avsendere. Merknad 4.1 er en likelydende merknad mottatt i 80 
eksemplarer fra 92 avsendere. Merknad 4.2 er en samlet merknad fra 62 
avsendere. Samlet sett betyr dette at mer enn 150 avsendere har gitt 
innspill til planprogrammet og varsel om oppstart. 
  

Figur 1-1 Kunngjøringsannonse 
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2 Oversikt over mottatte merknader 

Nr Avsender Dato Kommentar 
 Myndigheter   
1.1 Norges vassdrags- og energidirektorat 31.01.2018  
1.2 Fylkesmannen i Buskerud 05.02.2018  
1.3 Statens vegvesen Region sør 08.02.2018  
1.4 Buskerud fylkeskommune 09.02.2018  
 Organisasjoner og foreninger   
2.1 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 01.02.2018  
2.2 Arbeidernes ungdomsfylking 09.02.2018  
2.3 Utøya AS 09.02.2018  
2.4 Utstranda vel 09.02.2018  
 Privatpersoner   
3.1 Terje Bergan Lien 02.02.2018  
3.2 Jon Andreas Hasle 08.02.2018  
3.3 Trond Johbraaten 06.01.2018  
3.4 Gro Frøhaug og Kai Helge Reinertsen 30.10.2017  
3.5 Olav Mydland, Reidar Fredrik Olsen og Eva 

Junker Mydland 
05.02.2018  

3.6 Utvika camping ved daglig leder Anita 
Johbraaten 

09.02.2018  

3.7 Hugo Haug 30.01.2018  
3.8 Patricia Fox og Kjell Tore Nyhus 08.02.2018  
3.9 Maria Holtane-Berge og  

Dag Kjetil Holtane-Berge 
09.02.2018 
09.02.2018 

To likelydende 
merknader 

 Felles og likelydende innspill   
4.1 Likelydende merknad 09.02.2018 80 likelydende 

merknader fra 92 
avsendere 

4.2 Felles merknad 08.02.2018 62 avsendere 
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3 Forslagsstillers kommentarer 

Oppsummering av mottatt merknad Forslagsstillers kommentar 
1.1 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), 31.01.2018 
NVE er nasjonal sektormyndighet innenfor 
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. Lovverket setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og 
skred ved planlegging og utbygging. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes. 
 
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Dersom vassdragsinteressene 
ivaretas godt nok i reguleringsplan, kan denne 
erstatte konsesjon. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder skal 
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. 
 

I planforslaget er det redegjort for hvordan 
grunnforhold, skred og flom er ivaretatt, gjennom 
ROS-analyse og ingeniørgeologisk rapport. I 
tillegg er det utarbeidet et notat knyttet til 
overvann som redegjør for hvordan det sikres 
rensing av ev. forurensninger, slik at det ikke 
renner direkte ut i vassdraget. Selve minnestedet 
er utformet for å kunne tåle flom, og utforming av 
kai for MS Thorbjørn ivaretar ulik vannstand. 
Tiltak som trafo foreslås plassert høyere enn 
beregnet vannstand for 200-årsflom. 
Renseløsning for overvann plasseres høyere enn 
ordinær flomsituasjon. 
 
 
 
 
Innspillet er hensyntatt og planforslaget vil bli 
sendt NVE ved offentlig ettersyn. 
 
 
 

1.2 Fylkesmannen i Buskerud, 05.02.2018 
Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til 
landskap, friluftsliv, naturmangfold, støy og 
universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer.  
 
Støyforhold for minnestedet bør være i tråd med 
tabell 2 om stille områder i T-1442. Fylkesmannen 
ber om at dette blir vurdert og ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
Fylkesmannen ber om at hensynet til vassdrag og 
strandsone blir tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet. 
Fylkesmannen peker på at landskapsmessige og 
estetiske forhold må vurderes og vektlegges ved 
utforming av planene, og er positive til at dette er 
nevnt som aktuelle utredningstema. Grøntstruktur 
og naturmangfold vil også være sentrale 
utredningstema i planarbeidet. 
 
 
 

Landskap, friluftsliv, naturmiljø, universell 
utforming og vassdrag og flom er utredet og 
redegjort for som egne temaer i planbeskrivelsen.  
 
Tiltaket er ikke støyutsatt eller vil generere støy av 
et omfang som er vurdert å kreve egen utredning. 
Minnestedet er godt skjermet fra den nærmeste 
støykilden, som er fylkesveien, og vurdert som 
tilstrekkelig støyskjermet.  
 
Planforslaget innebærer tiltak og endringer i 
strandsonen: Dagens kaikonstruksjoner erstattes 
med nye løsninger for båttrafikk og ferge, Store 
deler av strandsonen i planområdet 
tilgjengeliggjøres for allmenheten i noe større 
grad enn i dag, Blant annet er selve minnestedet 
utformet slik at strandsonen blir en del av dette. 
Eksisterende grønnstrukturer ivaretas i 
planforslaget, og den naturlige odden i sør gis 
hensynssone naturmiljø for å unngå inngrep. 
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Oppsummering av mottatt merknad Forslagsstillers kommentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen ber om at eventuelle behov for 
tiltak for å legge til rette for kollektive 
transportmidler blir vurdert. Planarbeidet må 
belyse og ivareta trafikksikre løsninger ved 
parkering og kryssing av vei. 
 
 
 
Fylkesmannen ber om at ROS-analyse, som viser 
alle risiko- og sårbarhetsforhold med betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
utbygging, følger planforslaget ved offentlig 
ettersyn. De ber også om at eventuelle tiltak mot 
uønskede hendelser innarbeides i planen. 
 

I planforslaget er det vurdert at hensynet til 
naboene skal vektes høyt, og forslag til gjerder i 
strandsonen mot eiendommer i nord og sør er 
dermed i konflikt med allemannsretten. Det er 
derfor innarbeidet i dokumentet Program for 
bærekraftig byggeplass og drift at det skal settes 
opp informasjon om allemannsretten, men med 
henstilling om å ta hensyn til nabolaget. 
 
En sentral del av planarbeidet har vært å finne 
gode løsninger for busshåndtering ved kaia og 
minnestedet, og foreslått løsning der busser kan 
kjøre ned til kaia vurderes som en forbedring 
både med hensyn til trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling, tilgjengelighet og universell 
utforming Løsningen er også mindre sårbar for 
skole- og rutebuss som har holdeplass langs 
fylkesveien. 
 
Som vedlegg til planforslaget følger gjennomført 
ROS-analyse. Tiltak identifisert i denne er 
redegjort for i planbeskrivelsen, samt innarbeidet i 
planforslaget og foreliggende Program for 
bærekraftig byggeplass og drift 
  

1.3 Statens vegvesen, 08.02.2018 
Statens vegvesen (SVV) viser til at det har vært 
avholdt noen formøter for å se på skisser til ny 
trafikkløsning. 
 
SVV har noen generelle kommentarer ved 
oppstart av planarbeid: 
 
De trafikkmessige konsekvensene må 
dokumenteres. For større utbygginger vil det ofte 
være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet 
til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I 
den grad planarbeidet medfører nødvendige 
endringer av veg- og trafikkforhold på fylkesveger 
må dette tas vare på i planarbeidet. 
 
Det må sørges for tilfredsstillende 
overvannshåndtering fra området, inklusive 
nødvendige kryssinger av fylkesveg. Slike 
endringer må påregnes gjennomført etter inngått 
gjennomføringsavtale med SVV før området kan 
tas i bruk. Langs fylkesveg kreves minimum 3,0 
meter utenfor vegkant regulert til «annen 
veggrunn – tekniske anlegg». Normalt kreves 
teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av 
fylkesveg. Avvik fra vegnormalene må 

Statsbygg har hatt videre dialog med SVV 
underveis i planarbeidet. Plan og profiltegninger 
er sendt til Statens vegvesen for forhåndsuttalelse 
 
 
 
 
Det er utarbeidet en rapport med vurderinger av 
konsekvenser for veg og trafikk iht. krav i 
planprogrammet. Denne redegjør bl.a. for 
kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og skoleveier. 
Tiltaket forutsetter ingen endring av fylkesveien, 
men legger til rette for en liten utvidelse av 
vegarealet i tilknytning til ny avkjørsel på motsatt 
side av fylkesveien, samt justering av 
bussholdeplass. Langs de delene av fylkesveien 
som er berørt, reguleres annen veggrunn.  
 
Som vedlegg til planforslaget følger også et notat 
knyttet til overvannshåndtering. Tiltak for å ivareta 
eksisterende stikkrenner under fylkesveien vil bli 
innarbeidet i detaljplan som skal forelegges 
vegmyndigheten (Statens vegvesen) før 
igangsetting av arbeidene.  
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Oppsummering av mottatt merknad Forslagsstillers kommentar 
dokumenteres. Detaljplan anbefales sendt SVV 
for forhåndsvurdering før planforslag fremmes for 
offentlig ettersyn. 
 
Normal byggegrense langs fylkesvegen er 15 
meter. Byggegrensen skal vurderes i forhold til 
støysituasjonen, og ved regulering av 
støyømfintlige formål nær fylkesveg kreves 
støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak 
innarbeidet i planen. 
 
SVV har spesiell kommentar knyttet til atkomst for 
turistbusser og utforming av bussoppstilling. De 
viser til uttalelse til oppheving av reguleringsplan 
for Sørbråten, og ber om at deler av den regulerte 
planen beholdes både som snumulighet og 
reserveparkering for buss. Særlig ved større 
arrangementer ved Utøya har de erfart at det har 
oppstått uheldige trafikkforhold på/ved 
fylkesvegen ved avkjøring til Utøyakaia. 
 

 
 
 
 
Planforslaget omfatter ikke tiltak for støyfølsom 
bruk. Minnestedets plassering er godt skjermet fra 
fylkesveien. 
 
Planforslaget muliggjør at busser ankommende 
fra både nord og sør kan kjøre ned til kaia for 
oppstilling, og å slippe av/ta på passasjerer, i 
stedet for å stå oppstilt ved fylkesveien. 
Planforslaget tilrettelegger dermed for en bedring 
av dagens trafikksituajson slik at uheldige 
trafikkforhold ved fylkesvegen unngås. Dette har 
medført at behovet for å opprettholde 
parkeringsløsning ved Sørbråten som 
snumulighet og reserveparkering ikke er 
nødvendig, og følgelig er hele reguleringsplanen 
for Sørbråten opphevet.  Avsatte trafikkarealer for 
parkering er langt større enn dagens, og det 
legges opp til en fleksibel bruk slik at trafikken 
håndteres godt også ved større arrangementer. 
Det er i planforslaget redegjort for ulike scenarier 
ved arrangementer på Utøya og besøkende til 
minnestedet.  
 
Det fremgår av Program for bærekraftig 
byggeplass og drift at trafikksituasjonen skal 
evalueres i dialog med SVV, og at eventuelle tiltak 
som parkeringsbestemmelser eller andre 
regulerende tiltak kan iverksettes ved behov. 
 

1.4 Buskerud fylkeskommune, 09.02.2018 
Fylkeskommunen uttaler seg til kulturminner, og 
opplyser om at det ikke er registrert kulturminner 
av nasjonal verdi innenfor eller like utenfor 
planområdet. De har tillit til at det vurderes å stille 
krav til eventuelle kulturminner av lokal verdi og 
tilpasning til omgivelsene. De ser det som positivt 
at det skal legges vekt på å forsterke stedets 
iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som 
et historisk sted. 
 
Fylkeskommunen ber om at meldeplikten etter 
kulturminneloven §8, 2.ledd innarbeides i 
reguleringsplanens bestemmelser, og har forslag 
til formulering. 
 

Tas til orientering.  
 
I utforming av minnestedet og håndtering av hele 
tomten er det vektlagt å forsterke stedets iboende 
kvaliteter og spille på kaias kraft som følge av det 
historiske som har skjedd her. Også kraften som 
ligger i stedets ritualer og det som skal skje: nye 
ungdommer som skal reise over til Utøya, er 
integrert i utformingen.   
 
Reguleringsbestemmelse om meldeplikt etter 
kulturminneloven er innarbeidet i planforslaget. 
 
 

2.1 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, 01.02.2018 
Støttegruppa ser på området rundt Utøyakaia 
som et riktig valg for et minnested i Hole. Det var 

Forslag til utforming av minnestedet legger til 
grunn at ofrene fra både Regjeringskvartalet og 
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Oppsummering av mottatt merknad Forslagsstillers kommentar 
her mye av dramatikken utspant seg. De mener 
det vil bli et verdig sted i form av tilrettelegging og 
enkel bearbeiding. Her kan de minnes de 69 som 
ble drept på Utøya og de 8 i Regjeringskvartalet. 
Verdig omtale av de frivilliges innsats vil også ha 
en naturlig plass. 
 
Mange oppsøker kaia allerede uten noen form for 
tilrettelegging. Minnestedet vil understreke 
forbindelsen mellom hendelsene i Oslo og på 
Utøya, og bli en del av en helhet hvor minne og 
læring skjer i direkte forbindelse med stedene der 
terrorangrepene fant sted. 
 
De krevende erfaringene som er gjort etter 
prosessen på Sørbråten må vi lære av. 
Involveringsprosessen er av kritisk viktighet og 
må tillegges stor vekt fremover. 
 
 
Støttegruppa mener det er riktig og klokt at 
utførende part blir et team med flere fagpersoner 
involvert. Teamet er viktig for en verdig og vakker 
utforming, og ber om følgende involverende 
kvaliteter: 

 Teamet må kunne kommunisere på en 
medmenneskelig måte med berørte 

 Teamet må være lyttende til innspill fra 
berørte 

 Minnefaglig kompetanse og kunnskap om 22. 
juli må ivaretas for å sikre at sammenhengen 
mellom terroren i Oslo og massakren på 
Utøya fremkommer 

 
Navn og alder på de 77 drepte må fremkomme. 
 

Utøya skal minnes på Utøyakaia, i tillegg til å 
hedre de frivilliges innsats.  
 
 
 
 
Planforslaget sørger for bedre tilrettelegging både 
for de som besøker kaia i dag, og de som vil 
komme i framtiden.  
 
 
I tråd med oppdragsbrevet fra KMD og fastsatt 
planprogram er planarbeidet lagt opp med 
medvirkning av berørte parter gjennom hele 
prosessen. Dette er det redegjort nærmere for i 
planbeskrivelsen og eget vedlegg. 
 
Innspillene ble hensyntatt gjennom 
anskaffelsesprosessen av prosjekterende team. 
Evne til å formgi, men også personlige 
egenskaper og vilje til å jobbe innenfor prosjektets 
premisser ble vektlagt. I utformingsfasen har det 
vært vektlagt dialog med støttegruppa, AUF, 
naboer og øvrig lokalmiljø I tillegg har det vært 
etablert en faglig referansegruppe, som har bidratt 
i diskusjoner om innhold og kvalitet. I den faglige 
referansegruppen har minnefaglig kompetanse 
inngått, i tillegg til kunst- og arkitekturkompetanse.  
 
Planforslaget åpner for at navnene skal inngå 
som en del av minnestedet, Navnene er viktige for 
å minnes, og for å skape innlevelse og refleksjon 
hos beøkende, Navnene kan plasseres på hver 
enkelt av de 77 søylene, eller eventuelt samlet 
sammen med øvrig tekst og informasjon, Bruk av 
navn skal godkjennes av pårørende. 
 

2.2 Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), 09.02.2018 
Et minnested på Utøyakaia vil forsterke 
forbindelsen mellom angrepene i Oslo og på 
Utøya, og sørge for helhet i historiefortellingen om 
22. juli. 
 
 
 
 
 
 
Involvering av de ulike partene blir viktig i den 
videre prosessen, for å skape trygge rammer for 
alle involverte til å komme med innspill og å føle 
seg ivaretatt. 

Forslag til minnested har lagt vekt på å forsterke 
forbindelsen mellom angrepene i Oslo og på 
Utøya. Samtidig er det en forutsetning at 
minnestedet også spiller på lag med minne- og 
læringsareanaene i 22. julisenteret og på Utøya. 
Mulighetsrommet for å gi informasjon og 
kunnskap om 22- julihendelsene er begrenset på 
Utøyakaia, og disse funksjonene må i all 
hovedsak ivaretas andre steder.  
 
I tråd med oppdragsbrevet fra KMD og fastsatt 
planprogram er planarbeidet lagt opp med 
medvirkning av berørte parter gjennom hele 
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Oppsummering av mottatt merknad Forslagsstillers kommentar 
 
 
For AUF blir involvering viktig med tanke på både 
utforming og drift av anlegget rundt. Det er en 
forutsetning at Utøya AS fortsatt skal kunne drifte 
sin virksomhet med sommerleirer og andre 
arrangementer på øya. 
 
AUF mener det er viktig at minnestedet utformes 
verdig og vakkert med sterke historiefortellende 
kvaliteter, og ønsker at navn og alder på de 77 
drepte må komme klart frem på minnestedet. 
 
AUF mener det er klokt å opprette et team for 
utforming der flere fagpersoner er involvert. Bruk 
av minnefaglig kompetanse blir viktig, slik at 
historien og sammenhengen mellom Utøya og 
Regjeringskvartalet kommer tydelig frem. 
Kunstfaglig kompetanse bør ilegges vekt.  
 
Involvering av berørte parter vil være en viktig 
prioritering med tanke på at minnestedet skal 
være åpent både for berørte og offentligheten. 
 

prosessen. Dette er det redegjort nærmere for i 
planbeskrivelsen og i eget vedlegg. 
 
AUF og Utøya AS har vært involvert underveis i 
prosessen for å sikre forankring av forslag til 
utforming og at deres behov knyttet til drift blir 
ivaretatt. Se nærmere redegjørelse i kommentar 
til innspill fra Utøya AS. 
 
Utformingen av minnestedet vil gi mulighet for at 
navn og alder på de drepte skal fremkomme, se 
forøvrig kommentar til støttegruppens innspill om 
det samme. 
 
Innspillene ble hensyntatt gjennom 
anskaffelsesprosessen av prosjekterende team. 
Evne til å formgi, men også personlige 
egenskaper og vilje til å jobbe innenfor prosjektets 
premisser ble vektlagt. I utformingsfasen har det 
vært vektlagt dialog med støttegruppa, AUF, 
naboer og øvrig lokalmiljø I tillegg har det vært 
etablert en faglig referansegruppe, som har bidratt 
i diskusjoner om innhold og kvalitet. I den faglige 
referansegruppen har kunstfaglig kompetanse 
inngått, i tillegg til minnefaglig og 
arkitekturkompetanse.  
   

2.3 Utøya AS, 09.02.2018 
Utøya AS påvirkes av konsept, planlegging, 
bygging og drift, på lang og kort sikt. 
 
På Utøyakaia skal det ikke skapes et minnested 
som skal stå alene, men som etableres på en 
aktiv kai i et ellers rolig nabolag. Et sted som har 
direkte kobling til terrorangrepet og som den dag i 
dag leses som et sted markert av denne historien. 
Et sted som kan forsterke historiefortellingen og 
forbindelsen mellom angrepene i Oslo og på 
Utøya. Dermed må minnestedet både fungere 
som et transittsted i et levende lokalsamfunn, som 
har som viktigste oppgave å legge til rette for nytt 
liv for nye generasjoner beboere og gjester, og 
samtidig som et sted som med verdighet 
håndterer en traumatisk historie. 
I arbeidet med å gjenreise Utøya har vi lært at 
hvis minnet hindrer nytt liv har vi mislykkes. Hvis 
minnet derimot tilrettelegger for nytt liv, vil man 
lykkes. Målet bør derfor være å legge til rette for 
en ny og dynamisk balanse mellom minne og 
historie på den ene siden, og fornyelse og nytt liv 
på den andre. 
 

Tas til orientering 
 
 
Utformingen av minnestedet har lagt stor vekt på 
at minnestedet skal fungere side om side med 
aktivitetene på Utøyakaia, og legge til rette for 
denne aktiviteten. Skisseprosjektet har derfor sett 
helhetlig på tomten og foreslått minnestedet som 
en integrert del av de aktivitetene og rutinene som 
foregår på Utøyakaia, både av Utøya AS, deres 
besøkende og lokalbefolkningen. 
 
Dialog med Utøya AS, og erfaringene fra 
prosessen med gjenoppbyggingen der har vært 
viktige og nyttige i prosjektet, og målet om en 
dynamisk balanse mellom minne og nytt liv er lagt 
til grunn for prosess, utforming og planforslag.  
 
 
 
 
 
Innspillene fra Utøya AS er ivaretatt i 
skisseprosjektet, og reguleringsplanen hjemler 
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Konkrete forutsetning for å få til en slik balanse vil 
bl.a. være følgende: 
 Gjester til Utøya vil skape liv og aktivitet på 

kaiområdet. Det må fortsatt fungere for 
mennesker og kjøretøy som skal om bord i 
MS Thorbjørn eller andre båter. 

 Dagens parkeringsareal dekker stort sett 
Utøyas behov, men bør få noe bedre 
kapasitet ved oppgradering/oppstramming av 
arealet 

 Parkeringsplassen må ha mulighet for lading 
av el-biler 

 Mulighet for bygging av venteskur for 
besøkende ved kaiområdet, slik dagens 
regulering tar høyde for 

 Mulighet for oppbevaringsbygg for avfall. Det 
vil være uholdbart med åpne avfallscontainere 
rett ved et minnested. Plassering bør være 
lengst unna minnestedet, samtidig som det er 
praktisk for henting av avfall og bruk av kai og 
parkering. 

 Spesielt viktig er det å tilrettelegge for 
hvordan (midlertidige) toaletter vil passe inn 
ved et minnested. Ev. må det legges til rette 
for permanente toaletter. 

 Området må ta høyde for sjekk og overhaling 
av MS Thorbjørn når den løftes på land hvert 
femte år 

 Det må være plass og mulighet for å 
tilrettelegge for fremtidig ladeinfrastruktur ved 
elektrifisering av båtene 

 Statsbygg må være ansvarlig for drift av 
minnestedet og atkomstvei slik at det er 
tilgjengelig og verdig hele året 

 

etablering av de fleste tiltakene. Det er noe 
usikkerhet knyttet til om MS Thorbjørn vil kunne 
løftes på land på Utøyakaia eller om dette må 
utføres andre steder, eller på en annen måte. En 
slik funksjon vil kunne komme i konflikt med 
etablering av trær, som er viktige bidrag for et 
verdig minnested.  
 
Ev. ladeinfrastruktur og driftsavtale med 
Statsbygg vil avklares i egne prosesser.  
 
I perioder av anleggsfasen må all trafikk til og fra 
Utøya relokaliseres. Alternativ havn for Utøya i 
denne perioden vil vurderes nærmere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Utstranda vel, 09.02.2018 
Velforeningen mener tomtens karakter som 
parkeringsplass og fergeleie vil påvirke 
minnestedet og i verste fall fremstå med 
manglende respekt for de som skal minnes og 
hedres.  
 
 
Velforeningen mener at området er for lite og at 
følelser og tanker krever større rom og et verdig 
sted preget av ro og rom for ettertanke. 
Trafikkavvikling, trafikksikkerhet og universell 
utforming gjør også området lite egnet.  
 
Lokalisering på Utøyakaia gjør at mange 
redningsmenn og frivillige, samt ufrivillige vitner 
(både voksne og barn), som bor og oppholder seg 
i området, og som er å betrakte som overlevende, 
daglig vil bli påtvunget opplevelsen uten selv å 
kunne velge å oppsøke minnestedet. 
 

Gjennomført skisseprosjekt viser et verdig og 
vakkert minnested som spiller på stedlige og 
historiske kvaliteter, og der fergeleie og 
besøkende til Utøya blir en integrert del. Ved å 
flytte atkomstveien blir minnestedet liggende 
lenger unna det meste av trafikken, til forskjell fra 
dagens situasjon.  
Omlegging av atkomstveien og bruk av murer i 
stedet for veifyllinger gir området en bedre 
disponering og vesentlig større plass slik at 
hverdagsfunksjoner og minne kan fungere side 
om side på en god måte. 
 
Temaet synlighet og landskapsvirkning er 
redegjort for som eget kapittel i planbeskrivelsen. 
Det har vært en forutsetning at naboer skal 
skjermes i nødvendig grad, samtidig er det 
vektlagt at besøkende til minnestedet skal finne 
usjenerte steder å være. Minnestedet skal 
plasseres på den mest skjermede delen av 
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Velforeningen mener at ÅDT-tall i 
planprogrammet for FV155 ikke er riktige fordi de 
oppfatter etter epostutveksling med Statens 
vegvesen at de oppsatte telleboksene som har 
vært plassert ved Portebakken i perioden oktober 
til april, kun skal måle gjennomkjøring. Tellinger 
etter 2016 viser også sommer og en økt 
sommertrafikk sammenliknet med vinter. 
Velforeningen krever at riktig trafikktall 
fremskaffes, og at dette også inkluderer sommer-
ÅDT. Som grunnlag for å beregne belastning og 
trafikksikkerhet på FV 155 ifm. Utøya og 
minnested er tellepunktene feil plassert. 
Velforeningen mener bl.a. at tellepunktet ikke vil 
få med seg trafikk som Utøya «ruter» fra 
Sundvollen og som i perioder omfatter 
skytteltrafikk fra Sundvolden hotell. Det vil heller 
ikke få med trafikken mellom ny omkjøringsvei og 
Portebakken. Utstranda vel ber om riktige 
trafikktall og to tellepunkter, ett der 
omkjøringsveien starter fra Oslo og ett før 
nedkjøringen til Waltersbråten båthavn, samt at 
tellingen gjelder hele året og i lengre perioder. 
 
Velforeningen viser til forutsetning i planforslaget 
om at busser skal ankomme fra nord gjennom 
skilting via Nes i Hole. De påpeker at 
trafikksituasjonen er farlig og uoversiktlig i 
perioder med aktivitet på Utøya og at Utøya 
estimerer 6-7000 besøkende i sommerhalvåret. 
Velforeningen mener at situasjonen vil bli 
betydelig forverret med et ukjent antall besøkende 
i tillegg, kanskje 10 000 personer, som trolig 
kommer i privatbiler samt et ukjent antall 
turistbusser. De mener området er uegnet for 
besøkende i denne størrelsesorden. I Uttalelsen 
har de lagt ved bilder tatt en utreisedag til Utøya. 
Disse viser busser som står på begge sider av 
veien og sperrer for bussholdeplassen, som 
betjenes av to skolebusser to ganger daglig. 
Velforeningen viser også til at Statens vegvesen 
har uttalt at de ikke vil godkjenne løsning der 
myke trafikanter krysser veien og spør hvordan 
man skal sikre at alle bussene kommer «riktig 
vei», ikke parkerer på bussholdeplassen på 
motsatt side av veien og hvordan busser i retning 
Hønefoss skal snu. De mener at området er 
uegnet for minnested hvis man ikke kan etablere 
bussparkering for mer enn to busser om gangen 
der de også kan få snudd. Velforeningen har 
merket seg at Brakar har etablert Nesheim som 
snuplass når de frakter besøkende til Utøya. 

tomten, og omlegging av veien vil bidra med 
ytterligere skjerming, slik at selve minnestedet 
ikke vil synes fra fylkesveien eller eiendommer på 
oversiden av denne, For å skjerme naboer nord 
og sør for kaia sikrer reguleringsplanen at det skal 
etableres skjermende vegetasjon. Minnestedet vil 
være synlig fra fjorden og fra Utøya.  
 
Trafikktallene for fylkesveien er drøftet med 
Statens vegvesen. Tallene er tilstrekkelige for 
plansaken. Trafikktallene for fv. 155 (nå fv. 2848) 
er lave, men forslagsstiller er oppmerksom på at 
trafikken til tider er betydelig større. Dette er det 
tatt høyde for i trafikkrapporten ved at det er 
vurdert en rekke ulike scenarier mht. type 
arrangementer og trafikkmengde på fylkesveien 
og til Utøyakaia. 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhet, og spesielt busstrafikk og behov 
for en bedre løsning for denne er påpekt av både 
velforening, naboer, kommune og vegvesen 
underveis i planarbeidet. Innspillet er hensyntatt 
ved at det foreslås en løsning for bussavvikling 
der bussene ikke er nødt til å ankomme 
utelukkende fra nord. I planforslaget foreslås en 
omlagt atkomstvei som gjør at busser kan 
ankomme fra både sør og nord. Den nye veien får 
kurvatur og stigning som gjør at busser kan kjøre 
ned, snu og parkere ved kaia. Bussene vil altså 
ikke bli stående langs fylkesvegen som i dag. Ved 
kaia vil det være plass til to oppstilte busser 
samtidig som en tredje buss kan snu. I 
ekstraordinære situasjoner kan 
parkeringsarealene omdisponeres slik at noen av 
parkeringsplassene for bil kan anvendes til 
bussoppstilling, og dermed gir plass for ytterligere 
2-3 busser.  
 
Dette er vurdert å gi en mer robust/fleksibel 
busshåndtering som i mindre grad påvirker 
trafikken på fylkesveien, ordinær busstrafikk og 
naboer. Trafikksituasjonen vurderes derfor å bli 
mer trafikksikker og oversiktlig både i forbindelse 
med arrangementer på Utøya og ved besøk til 
minnestedet. Besøksanalysen fra 2017 er 
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Denne er ikke egnet og direkte trafikkfarlig. De 
påpeker videre at man ikke kan etablere en 
løsning der Politiet må benyttes for å holde 
kontroll på trafikksituasjonen, og viser til at det er 
Statens vegvesen sin oppgave å sørge for 
trafikkløsninger som ivaretar myke trafikanter.  
 
Velforeningen mener at et offisielt minnesmerke 
og filmer som er laget og planlagt om 22.juli vil gi 
økt antall besøkende fra hele verden, og mange 
langs Utstranda opplever stadig å bli stoppet av 
turister som spør om hendelsen, opplevelser og 
det å bo der. Velforeningen stiller seg kritiske til 
det estimerte antall besøkende som MIMIR har 
kommet til på 6-7 000 i året. De mener tallene 
sannsynligvis blir vesentlig høyere. De begrunner 
dette med erfaringer fra minnesmerker i andre 
land, at de fleste i Norge har et nært forhold til 
hendelsene 22.juli, at utenlandske turister husker 
hendelsen godt, at Utøya ligger nært Oslo og på 
veien mellom Bergen og Oslo og at mange vil 
kunne velge å ta FV155 fremfor E16 fordi 
omveien ikke er på mer enn ca. 5 min.  
Velforeningen refererer til besøkstall for andre 
lokale turistattraksjoner som finnes i nærområdet 
og mener at dette viser at det er mange 
potensielle besøkende som reiser rundt i området 
på vei til andre turistattraksjoner. Besøkstall må 
derfor kvalitetssikres og sammenliknes med 
tilsvarende minnesteder for store terrorhendelser i 
utlandet. 
 
 
Utstranda vel mener at planforslaget bryter med 
en rekke lover og retningslinjer for forvaltning og 
bygging i strandsonen. De henviser til 
kommuneplanens kapittel om forvaltning av 
strandsonen der det bl.a. er forbud mot inngrep i 
15 m beltet, samt til at bruken av dispensasjon 
skal være restriktiv og kun brukes «når særlige 
grunner foreligger».  

oppdatert, og tallene er lagt til grunn for utforming 
av trafikkarealer og løsning.  
 
Planforslaget innebærer infrastrukturtiltak som vil 
bedre trafikkavvikling, trafikksikkerhet og 
universell utforming. Temaet er redegjort for i 
planbeskrivelsen og i egen trafikkrapport. 
 
Besøksvurderingene som ble gjennomført av 
MIMIR i forbindelse med Statsbygg-rapporten fra 
juni 2017, er oppdatert iht. krav i planprogrammet. 
Oppdateringene har tatt hensyn til minnestedets 
foreslåtte utforming, forslagene til hvordan 
atkomstløsning og parkering på kaia justeres, 
samt trender innenfor reiselivet. Mimir anslår at 
rundt 12 500 mennesker årlig vil besøke 
minnestedet, og at 30- 40 % av disse vil komme 
uavhengig av om man lager et minnested eller 
ikke, dvs. at de kommer allerede i dag. 
Besøkstallet (12 500) er noe høyere enn i 
rapporten fra 2017 (10 000). Dette er delvis en 
konsekvens av økt trafikk/befolkning i området, og 
delvis pga. selve utformingen av minnestedet, og 
en økende interesse for arkitektur. Besøkende til 
minnestedet vil først og fremst være individuelt 
reisende med et forhold til historien og ikke 
masseturister på korte stopp. Videre antas det at 
besøket vil avta med årene. Temarapport for veg 
og trafikk har tatt hensyn til de oppdaterte tallene. 
For å følge med på utviklingen over tid er det 
innarbeidet i planforslaget at trafikksituasjonen 
skal evalueres og eventuelle regulerende tiltak 
gjennomføres etter behov.   
 
Gjeldende reguleringsplan for Utøystuen er 
vedtatt etter kommuneplanen, og gjelder foran 
denne. Reguleringsplanen gir allerede hjemmel til 
tiltak i strandsonen, men har også sikret deler av 
strandsonen der det ikke tillates tiltak. 
Planforslaget opprettholder reguleringsplanens 
sikring mot tiltak langs strandlinjen på den søndre 
del av tomten, samt muligheten for å anlegge en 
kai og servicebygning midt på tomten. På den 
nordre delen av strandlinjen, der det i dag er 
sikret mot tiltak, vil planforslaget åpne for at det 
skal anlegges et minnested slik det er beskrevet i 
planforslaget. Et vedtak av reguleringsplanen vil 
gi hjemmel for å gjennomføre tiltakene, og 
dispensasjon fra kommuneplanen vil derfor ikke 
være nødvendig. Tiltakene i planområdet vil være 
offentlig tilgjengelige og ikke hindre allmenn 
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ferdsel i strandsonen, som er i tråd med hensikten 
med både kommuneplanen og allemannsretten. 
  

3.1 Terje Bergan Lien, 02.02.2018 
Har gitt klart uttrykk for at hans familie ikke ønsker 
minnested på Utøyakaia i møte med Statsbygg. 
Motstanden begrunnes med at det vil føre til økt 
trafikk, uro, forstyrrelser, bråk og forsøpling på 
egen eiendom. Minnesmerket vil gi økt 
påminnelse om hendelsen på Utøya og være 
psykisk belastende. 
 
 
 
 
 
Minnesmerket vil føre til en vesentlig 
verdireduksjon på eiendommen. Lien har ikke 
ønske om å selge grunnareal fordi det gir redusert 
skjerming og trafikk nærmere innpå eiendommen. 
 
Lien slutter seg til velet.  
 

Lien er nærmeste nabo i sør, og forslagstiller er 
godt kjent med at Lien ikke ønsker et minnested 
ved kaia.  
Planforslaget sikrer en bedre organisering av 
trafikken og generell oppgradering av tomten. 
Andre forhold knyttet til drift er innarbeidet i 
Program for bærekraftig byggeplass og drift. 
Omlegging av adkomstveien gjør at ny vei blir 
liggende lavere i terrenget, og blir mindre 
dominerende mot Liens eiendom sammenlignet 
med dagens situasjon.  
 
Lien har flere ganger varslet at han vil gå til 
søksmål mot staten. Dette er tatt til orientering. 
Til tross for Liens motstand mot minnestedet har 
forslagsstiller og familien Lien hatt dialog og 
møter underveis i planarbeidet. I møter har det 
vært drøftet flere skjermende tiltak. Lien har 
uttrykt ønske om skjerming i form av vegetasjon, 
og et gjerde for å hindre ferdsel. Etablering av 
dette er sikret i bestemmelsene og skal være på 
plass før minnestedet åpner. Lien har påpekt at 
eksisterende tre nær eiendomsgrensen er viktig 
og har skjermende egenskaper og at dette må 
sikres i planen. Treet er regulert bevart gjennom 
egen bestemmelse,  
 
Gangatkomst og servicebygg nær opptil 
eiendomsgrensen har blitt drøftet med familien 
Lien. De ønsket ikke trapp eller servicebygg nær 
sin eiendom, og dette er dermed ikke innarbeidet i 
planforslaget.   
 

3.2 Jon Andreas Hasle, 08.02.2018 
Hasle har følgende innspill til selve minnestedet: 

 Hvis alternativ C realiseres ønskes en 
god avskjerming mot egen 
strandeiendom, utformet slik at en 
passasje fra kaia til Hasles eiendom blir 
beholdt. 

 
 Byggverk og varige konstruksjoner og 

anlegg skal oppføres minst fire meter fra 
nabogrensen etter pbl § 29-4. 

 
 
 
 

Hasle eier nærmeste strandparsell nord for 
planområdet.  
 
Innspill om passasje, samt byggegrense er 
hensyntatt og innarbeidet i planforslaget. 
Hyttenabo lenger nord er bekymret for økt ferdsel 
inn på egen eiendom, og ønsker et gjerde. For å 
ivareta både ønske om tilgjengelighet, men 
samtidig begrense uvedkommende, sikrer planen 
etablering av gjerde med port. Hasle har på sin 
side vektlagt at rettighetshavere/brukere av 
strandparsell (se neste merknad) er velkomne til å 
bruke port og gå via deres strandparsell (båthus).  
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Hasle setter pris på føring for utforming om at 
nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad. 
Eiendommen med båthus utgjør en viktig del av 
bruksverdien på hytteeiendommen. Det er båt, 
kajakker og kano i båthuset, og stranda brukes til 
bading hele sommeren. 
 
Som grunnlag for planarbeidet bør det lages et 
kart som inkluderer Hasles eiendom og viser 
skjermet område på land og i vann, samt tilflått 
(sektor for innseiling). 
Planprogrammets kart som viser variasjon i 
vannstand må ikke oppfattes som en 
ekstraordinær variasjon. Den viste 200-
årsflommen skjer omtrent hvert år i vårløsningen. 
Vannet står da opp på frontveggen på båthuset. 
Nedre vannstand hadde vi nesten hele sommeren 
2017, målt til en avstand på 12 meter fra fronten 
på båthuset. 
 
Det oppleves som vanskelig med en strandparsell 
der voksne og barn skal sole seg, leke og gå ut 
og inn med båter, som nærmeste nabo til et 
minnested med navn på de som ble skutt på 
Utøya. Dersom skjermingen blir god nok vil det 
hjelpe noe, slik at besøkende til minnestedet og 
badende ikke kan se hverandre. Skjermingen bør 
være effektiv minst 20 meter ut fra båthuset. 
 

På bakgrunn av dialog med Hasle om 
skjermingstiltak foreslås å tilrettelegge for en liten 
utfylling mot tomtegrensen, som kan beplantes, 
og det stilles krav til at feltsjiktet vegetasjon, som 
skal skjerme naboer mot nord, skal være etablert 
før minnestedet åpner.  
 
Hasles eiendom er tatt med på illustrasjonsplaner.  
 
I planarbeidet har det vært arbeidet mye med den 
varierende vannstanden på fjorden, blant annet 
på bakgrunn av dette innspillet. En viktig 
forutsetning for utformingen er at minnestedet 
skal tåle vannstandsvariasjonen, og at 
flomsituasjon og nærheten til vannet gir en 
tilleggsdimensjon til minnestedet. 
 
Minnestedet er plassert og utformet slik at det 
skal fungere godt sammen med den aktiviteten 
som i dag utføres på Utøyakaia og de nærmeste 
eiendommene. Denne daglige aktiviteten er en 
forutsetning for å ta stedet tilbake etter hendelsen, 
og skal naturligvis kunne opprettholdes. 
 
Foreslåtte skjermingstiltak tilrettelegger for en 
liten justering av strandsonen. Det er ikke vurdert 
som egnet å etablere tiltak 20 meter fra båthuset. 
Forslagsstiller har hatt jevnlig dialog med Hasle 
underveis planarbeidet, og diskutert løsninger og 
planforslag. 
 

3.3 Trond Johbraaten, 06.01.2018 
Johbraaten har rett til benyttelse av 234/1 sin 
strandlinje som båt-, fiske- og badeplass, samt 
rett til gangsti fra hovedveien og ned til fjorden. 
Johbraaten viser til planprogrammets tekst om at 
bruken av naboeiendom i nord ivaretas og at de 
nærmeste naboene skjermes fra minnestedet. 
 
Johbraaten regner med at hans rettigheter ikke 
påvirkes av minnestedet, og ber om å bli varslet i 
rimelig tid dersom det ikke stemmer. 
 

Strandparsellen det vises til ligger rett nord for 
overnevnte strandparsell, mellom båthuset til 
Hasle og nærmeste hytteeiendom. 
Strandparsellen ligger utenfor planområdet og 
Johbraatens (og andre rettighetshaveres) 
rettigheter til båt-, fiske- og badeplass, samt 
atkomst vil ikke bli påvirket av planforslaget. 
Johbraaten er varslet om dette.  
 
Som det fremgår over sikrer planforslaget 
etablering av gjerde med port i tomtegrensen 
mellom minnested og båthus. Dette skal ikke 
hindre ferdsel av brukere, men skjerme og 
avgrense minnestedet og de nærmeste 
eiendommene mot unødvendig ferdsel. Tiltaket vil 
ikke hindre at brukere av strandparsellen kan 
ankomme via minnestedet.  
 

3.4 Gro Frøhaug og Kai Helge Reinertsen, 30.10.2017 
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Takker for god dialog og minner om følgende: 
 Ber om at skilt som viser til Utøya og 

Utøyakaia fra nord plasseres etter at man har 
passert deres eiendom. Veldig mange biler og 
turistbusser stopper og parkerer hos dem for 
å se mot Utøya, og de føler de er på utstilling. 
 
 
 
 
 

 Det er ganske åpent mellom deres brygge og 
Utøyakaia. De ber om skjerming slik at de 
ikke sitter på utstilling. 
 

Det er i temarapport for veg og trafikk foreslått å 
endre skiltingen av Utøyakaia. Det bør ved den 
nye atkomstveien settes opp skilt mot ferge til 
Utøya og minnested. Det nye skiltet bør erstatte 
eksisterende skilt som viser «Utøya 250 m». 
Temaet er innarbeidet i Program for bærekraftig 
byggeplass og drift og vil bli ivaretatt i prosjektet. 
Skilting forutsetter godkjennelse av 
skiltmyndigheten.  
 
Det er i dialog med nærmeste nabo foreslått 
skjerming mot nord gjennom bruk av vegetasjon 
noe lenger ut mot/i fjorden enn i dag. Dette vil 
også skjerme deler av minnestedet mot 
eiendommen til Frøhaug og Reinertsen. Det er 
utarbeidet synlighetsvurderinger fra 
eiendommene nord for Utøyakaia, som også viser 
skjermingseffekten når vegetasjonen vokser til. 
Synlighetsvurderingene følger planforslaget. 
 
Fra bryggen til Frøhaug og Reinertsen vil det 
likevel være relativt godt innsyn til de øvrige 
delene av Utøyakaia, bl.a. brygga til MS 
Thorbjørn og naturområdet på odden sør i 
planområdet. 
 

3.5 Olav Mydland, Eva Junker Mydland og Reidar Fredrik Olsen, 05.02.2018 
Er eiere av hytteeiendom på 234/102 på østsiden 
av Utstrandveien med fullt innsyn til kaia. 
De er ikke positive til minnested på Utøyakaia. 
 
Etter å ha brukt år på å ta hytta tilbake, vil 
minnested på Utøyakaia gi ytterligere negative 
konsekvenser for bruk og verdi av eiendommen.  
Ser det som umulig å kombinere bruken av 
området som rekreasjonssted og badeplass med 
sørgested. Allerede i dag føler de seg beklemt og 
trekker seg unna når det kommer besøkende som 
skal minnes. Denne effekten kjenner de når de 
oppholder seg på egen tomt, og effekten og 
ubehaget blir større når de er på «annen manns» 
eiendom. 
 
 
Trafikksituasjonen er i dag uholdbar når det er 
aktivitet på Utøya, med potensielt trafikkfarlige 
situasjoner og busser og biler som står parkert 
overalt. De opplever å bli parkert inne i perioder, 
og er bekymret for tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy. 
 

Forslagsstiller har hatt dialog med Mydland/Olsen 
gjennom hele planarbeidet, og de har gitt uttrykk 
for at de ikke ønsker å se minnestedet fra egen 
eiendom. Eiendommen deres skjermes godt mot 
innsyn til minnestedet gjennom etablering av den 
nye atkomstveien. Selve minnestedet vil i svært 
liten grad kunne skimtes fra noen deler av 
eiendommen. Illustrasjoner og modellbilder er 
drøftet med Mydland.  
 
Minnestedet er plassert og utformet med den 
hensikt at det skal fungere godt sammen med den 
aktiviteten som i dag utføres på Utøyakaia og de 
nærmeste eiendommene. Denne aktiviteten er en 
forutsetning for å ta stedet tilbake etter hendelsen, 
og skal naturligvis kunne opprettholdes. 
 
Den nye atkomstveien vil også gjøre det mulig for 
bussene å kunne kjøre ned til Utøyakaia. Det 
betyr at busser og passasjerer flyttes bort fra 
fylkesveien, og dermed også lenger unna 
Mydland/Olsen sin eiendom og atkomst. Dette er 
vurdert å gi en bedre og mer oversiktlig 
trafikksituasjon, og mindre forstyrrelser av 
trafikken på og langs fylkesveien.  
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3.6 Anita Johbraaten, Utvika camping, 08.02.2018 
Det unike gjør det vanskelig å leve i saken, fordi 
det kommer horder med turister som har behov 
for informasjon og ta bilder. Dette gjør at 
minnesmerket kan kalles en turistattraksjon for 
terrorturister, som ikke sørger men forteller hvor 
trist det må være å bo her. De ønsker informasjon 
om hva som skjedde og gjerne fra noen som kan 
fortelle om dagen, og oppsøker naboer og 
virksomheter.  
 
 
 
Det er store forskjeller på reaksjonene man har 
etter hendelsen, i hvilken grad man bidro og 
belastningen man har måttet tåle i ettertid. 
Psykisk helse kan ikke bagatelliseres, og studiene 
som er gjort må tas med i vurderingen.  
 
Vi må leve i det, og alle kan ikke reise bort om 
sommeren når det er mest trykk. Det handler ikke 
om at et minnested ikke er velkommen, men 
størrelsen, forventningene og hensynet som må 
legges til grunn. Ingen hadde reagert hvis det var 
snakk om en benk der man kunne sitte og 
reflektere. Igangsatte prosesser tyder på at det 
planlegges å bli noe stort, men som fremstår lite 
og nedtonet fordi det skal gjennomføres for 
enhver pris og ikke ta andre hensyn. 
 
Det må legges til rette for snumuligheter, 
parkering og toaletter. I dag snur bussene i 
innkjøring til campingen og skaper trafikkfarlige 
situasjoner. Folk finner frem med eller uten 
skilting og med eller uten turistattraksjon, men det 
trenger ikke gjøres verre enn det er, og man kan 
legge til rette for turismen fra E16. 
 
Det fremstår som at folk skal bli invitert hit, bl.a. 
fordi det skal tilrettelegges for universell 
utforming. Når det ikke tilrettelegges for toaletter 
og andre fasiliteter går det utover naboene med 
urinering og søppel. En viktig side er at det 
vurderes om det skal anlegges og kobles på vann 
og avløpsnett.  
 

Utøyakaia er til en viss grad allerede i dag etablert 
som et sted der folk kommer for å minnes, og en 
mulig effekt av å etablere minnestedet kan være 
at færre personer vil ønske å oppsøke andre 
steder langs Utstranda fordi det finnes et 
minnested. Både tilrettelegging og skilting kan 
bidra til dette. Besøksanalysen fra 2017 er 
oppdatert og det framgår av denne at besøkende 
først og fremst vil være individuelt reisende med 
et forhold til historien ikke masseturister på korte 
stopp.  
 
Anbefalinger knyttet til medvirkning og involvering 
er lagt til grunn for å redusere risiko for en 
belastende prosess. Det er i tillegg utarbeidet en 
egen rapport som bl.a. vurderer behov for 
helsekonsekvensutredning. 
 
Minnestedet er gitt en verdig og vakker utforming, 
som i stor grad er skjermet fra omgivelsene. 
Minnestedet vil være et sted der man kan sitte og 
reflektere, samtidig som livet på kaia skal kunne 
opprettholdes og naboene bruke sine 
eiendommer.  
 
Planforslaget tilrettelegger for snumulighet for 
buss nede ved kaia. Dette gjør at det ikke vil være 
behov for å bruke innkjøringen til campingen for å 
snu. Det er tilrettelagt med tilstrekkelig 
parkeringskapasitet for biler og oppstillingsplasser 
for busser. I tillegg er det fleksibilitet til å håndtere 
ulike ekstraordinære situasjoner ved forskjellige 
typer arrangementer på Utøya med situasjoner 
der det kommer ekstra mange biler eller busser. 
Det er i tillegg foreslått å etablere et toalett på 
Utøyakaia. 
 
Arealene på kaia vil i all hovedsak bli universelt 
utformet slik det er krav om i loven. Planforslaget 
åpner for etablering av toalett. Det forutsettes 
etablert en lukket løsning gjennom bruk av 
vakuumteknologi. Dersom det i området etableres 
offentlig vann og kloakk, vil det være aktuelt å 
koble seg på dette. 

3.7 Hugo Haug, 30.01.2018 
Haug foreslår at besøkende til minnestedet også 
kan ankomme i fritidsbåt, gjerne med 
tidsbegrenset fortøyning, på enkel og tilrettelagt 

Innspillet er hensyntatt som en viktig del av 
minnestedet, ved å tilrettelegge for at småbåter 
kan legge til på den ene siden av brygga til MS 
Thorbjørn. Fritidsbåter spilte en sentral rolle i de 
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bryggeløsning for et lite antall båter, uten å hindre 
trafikk til/fra Utøya. 
 

frivilliges og lokalbefolkningens innsats den 22. 
juli, og på den måten vil det bli mulig å ankomme 
Utøyakaia og minnestedet med fritidsbåt. 
 

3.8 Patricia Fox og Kjell Tore Nyhus, 08.02.2018 
De er blant de nærmeste naboene og er svært 
bekymret for trafikk- og parkeringsbelastninger. 
De opplever i dag belastning med parkerte biler 
og busser i perioder hvor Utøya har store 
arrangementer og for liten kapasitet på parkering. 
Dette vil bli ytterligere forverret med flere 
besøkende til et minnested. 
 
Utøyakaia er deres rekreasjonsområde, friareal 
og tilgang til Tyrifjorden. Deres eiendom har 
tinglyst rett til båtplass på eiendom 234/1. 
Båtplass og tilgang til fjorden som badeplass og 
vannaktiviteter er viktig og verdifull. Et minnested 
vil utvilsomt forringe disse verdiene. De kan ikke 
se at rekreasjon og et nasjonalt minnested kan la 
seg forene. 
 
 
 

Planforslaget tilrettelegger for at både biler og 
busser kan kjøre ned til kaia for å parkere. Dette 
vurderes å forbedre trafikkavviklingen 
sammenlignet med i dag.  
 
 
 
 
Minnestedet er plassert og utformet slik at det 
skal fungere godt sammen med den aktiviteten 
som i dag utføres på Utøyakaia og de nærmeste 
eiendommene. Denne aktiviteten er en 
forutsetning for å ta stedet tilbake etter hendelsen, 
og skal naturligvis kunne opprettholdes. 
Planforslaget har ingen konsekvenser for 
Fox/Nyhus sin tilgang til båtplass og badeplass på 
eiendommen 234/1, som ligger utenfor 
planområdet. 
 

3.9 Maria Holtane-Berge og Dag-Kjetil Holtane-Berge, 09.02.2018 
Svært mange redningsmenn og frivillige bor og 
oppholder seg i området rundt Utøya. En 
plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv 
kan velge å oppsøke minnestedet når de ønsker 
det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve 
hendelsen. 
 
Dette er en krenkelse av barnas oppvekstmiljø 
som skal være trygt og skjermet fra slike 
hendelser. Da er det imot enhver fornuft at man 
skal bygge et nasjonalt minnested over drepte 
ungdommer midt i nabolaget og 
rekreasjonsmiljøet deres. Om man f.eks. hadde 
bygget en hjertebenk med slagordet «hvis en 
mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye 
kjærlighet vi kan vise sammen», kunne dette vært 
løst og solidariteten og samholdet etter 22. juli blitt 
tatt tilbake.  
 

Minnestedet på Utøyakaia er gitt en verdig og 
vakker utforming, samtidig som det ligger godt 
skjermet fra fylkesveien, på det minst synlige 
stedet på tomten. Dette har til hensikt å bidra til at 
lokalbefolkningen og barn og unge i nabolaget 
selv skal kunne velge når de vil oppsøke 
minnestedet, og når de ikke skal behøve å se det. 
Synlighet og landskapsvirkning er vurdert som 
eget tema i planbeskrivelsen. 
 
Barn og unges interesser er redegjort for som 
eget tema i planbeskrivelsen. Det har stått sentralt 
å tilrettelegge for en utforming som gir mulighet 
for å være et sted for refleksjon side om side med 
aktivitetene som foregår på kaia og i nabolaget.  
 
 
 

4.1 80 likelydende innspill fra 92 avsendere (navn på avsendere er gjengitt i kap. Feil! Fant ikke 
referansekilden.) 
Svært mange redningsmenn og frivillige som var 
tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og 
oppholder seg i området rundt Utøya. En 
plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv 
kan velge å oppsøke minnestedet når de ønsker 

Minnestedet på Utøyakaia er gitt en verdig og 
vakker utforming, samtidig som det ligger godt 
skjermet fra fylkesveien og de nærmeste boligene 
og hyttene. Dette har til hensikt å bidra til at 
lokalbefolkningen og barn og unge i nabolaget 
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det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve 
hendelsen. 
 

selv skal kunne velge når de vil oppsøke 
minnestedet, og når de ikke skal behøve å se det. 
 

4.2 Felles høringsuttalelse fra 62 avsendere (navn på avsendere er gjengitt i kap. Feil! Fant ikke 
referansekilden.) 
Vi mener plasseringen vil gi nærhet til der 
hendelsen faktisk skjedde og være et skjermet og 
godt sted for refleksjon og formidling av historien. 
Vi mener også at de føringene Statsbygg har lagt 
for den kunstneriske utformingen vil kunne bidra 
til å sikre et vakkert og verdig minnested. I tillegg 
er det god adkomst til stedet og tilstrekkelig 
parkeringsmulighet for besøkende. 

Minnestedet på Utøyakaia er gitt en verdig og 
vakker utforming, samtidig som det ligger godt 
skjermet fra fylkesveien og de nærmeste boligene 
og hyttene. Utformingen gir mulighet for å være et 
sted for refleksjon side om side med aktivitetene 
på kaia og i nabolaget. 
Planforslaget tilrettelegger for en bedre 
atkomstvei som muliggjør at busser kan kjøre ned 
til kaia for snuing eller oppstilling. Dette vurderes 
som en forbedret atkomst og parkering. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


