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Rådmannens forslag til vedtak 
1. Forslag til detaljregulering for nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia, PlanID 0612 201707

legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10 på følgende vilkår:

a. Redegjørelse fra tjenesteområde Helse sin kartlegging av hjelpebehovet til
befolkningen i området og tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i
kjølvannet av 22. juli 2011 har påvikret lokalmiljøet skal følge saken til høring
sammen med planforslaget.

2. Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre nødvendige justeringer i kart og bestemmelser
som følger av vedtaket og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Ved endelig vedtak av planen oppheves samtidig Reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301. 

Plan- og miljøutvalget - 033/19 

18.11.2019  
Møtebehandling: 
Prosjektleder Mari Magnus fra Statsbygg orienterte utvalget om arbeidet med planforslaget i forkant 
av saksbehandlingen. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nasjonalt minnested 
ved Utøyakaia etter terrorangrepet 22. juli. Minnestedet skal være et sted for minne og refleksjon. 
Utformingen skal være verdig og vakker, forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og 
Utøya som et historisk sted.  
Utøyakaia ble foreslått som minnested i 2017 av AUF og den nasjonale støttegruppen. Statsbygg fikk 
da i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere stedets egnethet. 
Planen er omfattende og kompleks. Det er foretatt mange utredninger som tilsammen skal gi et godt 
beslutningsgrunnlag. 
Statsbyggs rolle har vært å bidra til en god prosess gjennom  bred medvirkning da stedets egnethet 
ble vurdert, planprogram på høring som ga tidlig mulighet for innspill, anskaffelse av team som skulle 
arbeide med utforming hvor oppgaveforståelse sto sentralt og en utformingsfase som har lagt stor 
vekt på involvering underveis. 



 
 

I tillegg til utforming av minnested, sikrer planen og legger til rette for en rekke fysiske tiltak for en 
bedre atkomst, et funksjonelt kaiområde samt tiltak som skjermer naboeiendommene. 
 
Per Christian Gomnæs (H) og utvalgsleder ga honnør til Statsbygg for et grundig arbeid med planen. 
 
Tjenesteleder for helse, Linda Skutberg, redegjorde for hva som ligger til grunn for kommunens 
helsetilrådning som ligger ved saken. I tillegg har kommunen kartlagt hvordan befolkningen har det, 
og eventuelle behov for helsehjelp. Av 570 respondenter svarte 12 % på undersøkelsen. 
 
Planavdelingen i kommunen har fått bistand fra Kim Boisen, Rambøll, i vurderingen av planforslaget. 
Han presenterte kort et bilde av dagens status for området som til tider er kaotiske 
trafikksituasjoner.  
Målet med planen er å rydde opp og skape et velfungerende område. Boisen har også vurdert de 
positive og negative sidene ved planforslaget. Han la vekt på at planmaterialet er omfattende, 
grundig utredet og gir et solid beslutningsgrunnlag. 
 
Presentasjonene legges ved protokollen. 
 
Tore Ellingsen (Sp) la frem forslag til følgende tilføyelse til rådmannens forslag til vedtak: "Basert på 
saksutredningen skal også Utsikten vurderes som geografisk plassering av minnestedet".  
 
Utvalgsleder ba om votering over tilleggspunktet fra Ellingsen. Dette falt med en stemme, Tore 
Ellingsen. 
 
Det ble deretter votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt mot en stemme, Tore 
Ellingsen. 
 
 

 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 

1. Forslag til detaljregulering for nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia, PlanID 0612 201707 
legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10 på følgende vilkår: 

 
a. Redegjørelse fra tjenesteområde Helse sin kartleggin av hjelpebehovet til 

befolkningen i området og tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i 
kjølvannet av 22. juli 2011 har påvikret lokalmiljøet skal følge saken til høring 
sammen med planforslaget. 

 
2. Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre nødvendige justeringer i kart og bestemmelser 

som følger av vedtaket og legge planen ut til offentlig ettersyn. 

Ved endelig vedtak av planen oppheves samtidig Reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.  

 
 

Sammendrag 
Statsbygg fremmer planforslag for nasjonalt minnested ved Utøyakaia. Utover nasjonalt minnested, 
skal planen legge til rette for ny, forbedret adkomstløsning og kaianlegg Utøya-ferjen, samt tiltak som 
skjermer naboeiendommene, og tydelig markerer områdets avgrensing for å minske mulige 
konflikter mellom privatliv og allemannsretten. 



 
 

 
Det ble i forbindelse med vedtak av planprogram vektlagt at medvirkning skulle ha særlig fokus i 
planprosessen. Man har i planprosessen anstrengt seg for å få medvirkning på flere nivåer. Det har 
vært åpne dager på brakkekontoret som har stått i planområdet, etablering av ekstern faglig 
referansegruppe og mye direkte involvering av særlige interessegrupper, herunder AUF, 
Støttegruppen, og nærmeste naboer. 
 
Det er langt fra alle som er fornøyde med sluttresultatet, men det er rådmannens oppfatting at 
misnøyen fortrinnsvis gjelder overordnede forhold rundt selve valget av plassering for minnestedet 
og ikke selve prosessen eller kvaliteten i prosjektet. Det er i planarbeidet lagt mye innsats i å sikre en 
god og romslig medvirkningsprosess, prosjektet er nøye utformet og planforslaget er grundig 
utredet. 
 
Kommunen har forestått en egen undersøkelse for helsevirkninger i lokalmiljøet som oppfølging på 
anbefalinger fra rapport forestått av Klinikk for krisepsykologi. Dette arbeidet har ikke funnet 
grunnlag for å utfordre vurderinger og konklusjoner som Klinikk for krisepsykologi har presentert i sin 
rapport. Av denne fremkommer det at lokalbefolkningen generelt ikke opplever plassering av 
minnested som en vesentlig belastning. Rådmannen legger derfor til grunn at planforslaget har 
hensyntatt de psykososiale virkninger. 
 
Planforslaget vil ha landskapsmessige konsekvenser, som følge av at forbedret atkomstsituasjon 
nødvendiggjør etablering av en større støttemur som vil ha relativt stor kontrast med det øvrige 
landskapet. Beplanting vil kunne minske inntrykket i noen grad, men det vil uansett bli en vesentlig 
landskapsvirkning. 
 
Rådmannen finner samlet sett at planforslaget legger til rette for nasjonalt minnested med en 
helhetlig løsning som legger godt til rette for besøkende, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas og 
virkningene for lokalområdet minimeres. 
 
 

Saksopplysninger 

Kunnskapsgrunnlag 
Med planforslaget følger en rekke utredninger og dokumentasjon. Tiltaket er utredet i detalj, 
innenfor en rekke fagfelt. Saksutredningen skal også gi en oversikt over de overordnede 
konklusjonene, samt enkeltutredninger med særlig betydning for rådmannens vurderinger. Det er 
ikke målet eller hensikten å gi en full innsikt for alle tema i dette dokumentet, og alle interesserte 
oppfordres til å oppsøke mer detaljert informasjon i de enkelte temautredningene. 
 
Sakens faglige vedlegg listes her, og det oppfordres til å studere de, for mer inngående informasjon 
om enkelttema: 

· Vedlegg 1 – Geoteknisk rapport 
· Vedlegg 2 – Temarapport veg og trafikk 
· Vedlegg 3 – Besøksvurdering 
· Vedlegg 4 – Oversikt over medvirkningsaktiviteter 
· Vedlegg 5 – Temarapport naturmiljø 
· Vedlegg 6 – ROS-analyse 
· Vedlegg 7 – Temanotat overvann og vannmiljø 
· Vedlegg 8 – Vurdering av behov for helsekonsekvensutredning 
· Vedlegg 9 – Program for bærekraftig byggeplass 
· Vedlegg 10 – Vedtatt planprogram 
· Vedlegg 11 – Oppsummering av høringsmerknader m/kommentarer 



 
 

· Vedlegg 12 – Samledokument for varselmerknader 
· Vedlegg 13 – Situasjonsplan 
· Vedlegg 14 – Skisseprosjekt 
· Vedlegg 15 – Vegtegning og dimensjonering 
· Vedlegg 16 – Illustrasjon av sikring av enkelttiltak i bestemmelser 
· Vedlegg 17 – Notat Miljørisikovurdering – avrenning til Tyrifjorden 
· Vedlegg 18 - Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune 

 
I tillegg kommer Hole kommune sitt Tjenesteområde Helse sin tilrådning og utsendte dokumenter: 

· Vedlegg 19 – Faglig tilrådning fra Tjenesteområde Helse 
· Vedlegg 20 - Kartlegging av behov for helsehjelp 

 
 
I saksfremlegget er det fokusert på opplysninger med særlig betydning for vurderingene i saken. For 
mer inngående informasjon henvises til tillegsmaterialet. 
 
 
 
Kommuneplanen 
I kommuneplan for Hole 2009-2019 er Utøyakaia avsatt til LNF-område. Kommuneplanen har 
generelle bestemmelser om byggeforbud i 100-metersbeltet langs vassdrag, og bestemmelse om at 
det ved eventuell dispensasjon for å tillate bygging skal det vurderes å sette vilkår som ivaretar 
allmenhetens rett til ferdsel i strandsonen. Hensynet bak byggeforbudssonen er å forhindre at 
strandsonen bygges ned og privatiseres. 
 
Det er imidlertid vedtatt reguleringsplan for området i 2014, og denne gjelder derfor foran 
kommuneplanen. 
 
Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan for Utøystua, PlanID 0612 201301, vedtatt 
24.03.2014. Området som det framstår er i tråd med denne planen. 
 

 
Illustrasjon av varslet plangrense (tv.) ift. gjeldende plan for området. I planforslaget er plangrensen 



 
 

utvidet litt i nordøstlige hjørne for å sikre frisiktlinjer rundt adkomsten fra fylkesveien. 
 
Planforslaget er i hovedsak en omfordeling av samme funksjoner som gjeldende plan åpner for; med 
unntak av at minnested tilføyes, og areal for spredt boligbebyggelse erstattes med 
samferdselsarealer for å få mulighet for ny rampeløsning. 
 
Planen vil i helhet bli erstattet av planforslaget, og dette er derfor fremhevet i innstillingen. 
 
Dagens situasjon 
Planområdet fungerer i dag som ferjeleie for Utøya-ferja, med tilhørende parkeringsareal og 
adkomstrampe fra fv2848. Dets fins en trafo i området som betjener disse funksjoner samt 
sjøledning som forsyner Utøya med strøm. I tillegg fins det grusstrand, og naturarealer med 
vegetasjon. Området er tilrettelagt for enkel funksjonalitet og begrenset besøkstrafikk. 
 

 
Oversiktsbilde over dagens situasjon (flytebrygga til venstre var midlertidig). 
Eiendomsforhold 
Planforslaget berører følgende eiendommer: 

Gbnr. Hjemmelshaver 

234/7 Arbeidernes ungdomsfylking 
(AUF) 

234/159 Statsbygg 

2155/1 Buskerud fylkeskommune 

Del av 
Tyrifjorden 

- 

 
 

Bakgrunn for saken 
Planforslaget skal legge til rette for nasjonalt minnested etter terrorangrepene 22. juli i tråd med 
regjeringens vedtak om minnested i desember 2011 og lokalisering i juni 2017. Minnestedet skal 
etableres på Utøyakaia side om side med aktivitetene på stedet for å frakte personer og varer til og 
fra Utøya, samt tomtens funksjon som frilufts- og rekreasjonsområde. En sentral del av planarbeidet 
har vært å finne løsninger som håndterer trafikken med busser og biler til både Utøya og 
minnestedet, samt sikre at naboer og personer som beveger seg langs fylkesveien skjermes i 
nødvendig grad for innsyn til minnestedet. 
 



 
 

Medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og 
andre lokale interesser, har ligget som en forutsetning for planarbeidet, og er vektlagt gjennom hele 
prosessen. 
 
Historikk 
Oppstartsmøte:                              26.09.2017 
Varsel om oppstart:                    21.12.2017 
Vedtak av planprogram:          17.09.2018 
 
Innkomne merknader 
Det er mottatt over 150 merknader til varsel om planoppstart. Av disse er hhv. 80 og 62 sendt som 
likelydende merknader. Forslagsstiller har oppsummert og kommentert disse i et eget vedlegg, som 
følger saken. Rådmannen vurderer at forslagsstiller på god måte har fulgt opp og svart ut 
merknadene. Flere av de har medført detaljløsninger i planen. 
 
En del av merknadene omhandlet planprogrammet og ble behandlet ved fastsettelse av dette. 
 
Helsekonsekvensutredning 
I forbindelse med fastsettelse av planprogram, ble det vedtatt følgende føring for planarbeidet: 
 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle involverte, og 
som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og styrker 
bedringsevne. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må framgå tydelig i 
planbeskrivelsen. 
 
Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av voldsomme 
hendelser må innhentes fra nasjonale kompetansesentre. Det skal gjøres en vurdering gjennom 
drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om hvorvidt det bør gjennomføres en 
helsekonsekvensutredning. Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

 
Som oppfølging av vedtaket er det i planarbeidet foretatt en vurdering av behovet for 
helsekonsekvensutredning, forestått av Klinikk for krisepsykologi. Rapport for dette ligger som 
vedlegg 8 til planforslaget. Rapporten inneholder:  
 

· Redegjørelse av sakens bakgrunn og foreliggende mandat 
· Begrepsavklaring og beskrivelse av helsekonsekvensutredning 
· Presentasjon av tidligere forskning/litteratur knyttet til minnesmerker, rapporter 

omhandlende Utøya, samt opplysninger fra berørte parter, herunder innbyggerne i Hole 
kommune 

· Erfaringer fra minnesmarkeringer, ritualer og etablering av minnesmerker 
· Vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning 
· Anbefalinger knyttet til medvirkningsprosessen 

 
Rapportens samlede vurdering er at det ikke er grunnlag for å utrede helsekonsekvenser for 
innbyggerne i Hole kommune og de nærmeste naboene til Utøyakaia. Det forventes at tilvenningen 
til et minnested vil være mulig på lik linje med tilvenningen til selve Utøya. De som har 
posttraumatiske plager etter hendelsene kan få individuell hjelp for disse. De som har fått sine plager 
forsterket av påkjenningene selve saken har representert de siste årene, kan også få tilbud om 
individuell hjelp. At disse personene får tilbud om utredning og hjelp, vil følgelig kunne være 
hensiktsmessig. Det er likevel viktig å regulere og informere om aktivitetene som foregår i tilknytning 
til Utøya og Utøyakaia, noe som kan gjøres i forbindelse med at minnestedet etableres. 



 
 

 
Som oppfølging på anbefalinger i denne rapporten har kommunen kartlagt hjelpebehovet til 
befolkningen i området, samt søkt tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i kjølvannet av 22. juli 
2011 har påvikret lokalmiljøet. Oppsummering av dette arbeide ligger som vedlegg til saken, og 
oppsummeres kort under punktet «Vurderinger». 
 
Planlagte tiltak 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av et skisseprosjekt for området. I skisseprosjektet er det 
lagt til grunn ny løsning for adkomst, større grad av opparbeidelse og programmering av kjøre- og 
parkeringsarealer, nytt ferjeleie. Skisseprosjektets primære fokus er utforming av fremtidig nasjonalt 
minnested/minnespark. Det er utarbeidet en fysisk modell av skisseprosjektet, som er benyttet til 
flere av fotoillustrasjonene for å gi best mulig representasjon av områdets framtidige utforming. 
Illustrasjonene er benyttet i planmaterialet, og enkelte av de gjengis her. 
 
Minnested 
Det gjengis her et utklipp av skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget.  Full utgave finnes 
i vedlegg 14 til planforslaget. 
 
KONSEPT 
Minnestedet skal hedre dem som ble drept under bombingen av regjeringskvartalet og dem som ble 
drept på Utøya den 22. juli 2011. 
 
Minnestedets form knytter seg til tidsforløpet for terrorangrepet og solens gang er valgt som et 
grunnleggende uttrykk for tid: Det er solens posisjon på himmelen og retningen på sollyset på 
avgjørende tidspunkt under terrorangrepet som har gitt geometrien til de to plassene på 
minnestedet. 
 
Det første plassen er rettet mot solen slik den står på det tidspunktet da bomben eksploderte i 
regjeringskvartalet i Oslo. Den andre plassen er rettet mot solen slik den står i den tidsperioden 
angrepet på Utøya varte. Dette innebærer at når klokken er 15.25 vil det ikke falle skygge inne i den 
første plassen. Mellom kl. 17.21 og 18.33 vil det ikke falle skygge inne i den andre plassen. På det 
nederste trinnet av trappen er det plassert en rekke av 77 bronsesøyler. Søylene er forbundet med 
hverandre, noe som gjør dem til en sterk konstruksjon. De har en naturlig mørk patina, men øverst, 
der de vender seg mot solen, er de blanke. Når solen beveger seg over minnestedet vil de 77 blanke 
flatene reflektere lyset. 
 



 
 

 
Konsept for utforming av minnested som ligger til grunn for planforslaget. 
STEDLIGE KVALITETER 
Utøyakaia fremstår ganske annerledes i dag enn i 2011. I forbindelse med oppbyggingen av Utøya 
etter terrorangrepet ble det etablert en større vei ned til kaiområdet. Veien ble anlagt på fyllmasser 
og trærne i bakken ned mot stranden ble hugget. Odden syd for kaia er det eneste stedet på området 
som fortsatt oppleves som opprinnelig, naturlig terreng. Knausene som stikker ut i vannet benyttes 
som bade- og fiskeplass. Odden vurderes som svært verdifull både som rekreasjonsområde og fordi 
den er uendret siden 2011.  
 
Møtet mellom land og vann er en viktig del av tomteopplevelsen. Det var her, fra Thorbjørnkaia, 
gjerningsmannen ble satt over til øya, det var hit mange overlevende svømte og reddet seg i land og 
det var her på stranda en av norgeshistoriens største redningsaksjoner fant sted. I dag er strandlinjen 
noe endret siden 2011, men det oppleves likevel som viktig å opprettholde en gruset vannkant.  
 
I bakkant av området som er avsett til selve minnestedet er det en bratt bergvegg i den 
karakteristiske Ringerikssandsteinen. Veggen bidrar til å gjøre plassen lun og til å skjerme stedet fra 
fylkesveien. I tillegg til dette konkrete og målbare har bergveggen den egenskap at den minner om 
knausene på Utøya der flere av leirdeltakerne gjemte seg under angrepet og på denne måten reddet 
livet. I arbeidet med prosjektet har det vært viktig å bevare bergveggen.  
 
Utsikten fra Utøyakaia over til Utøya er også svært viktig for opplevelsen av plassen der minnestedet 
skal ligge. 
 
VANN OG VANNSTAND 
I arbeidet med minnestedet har det vært viktig å forstå at Utøya og Utstranda er samme land og at 
vannet har en dobbelt rolle: Det er vannet som skiller øy og land fra hverandre, men det er også 
vannet som forbinder dem.  
 
Vannet i Tyrifjorden spilte en viktig rolle under angrepet i 2011. Det var på vannet både 



 
 

gjerningsmann, politi og hjelpemannskap kom, og det var i vannet noen av ofrene mistet livet mens 
andre ble reddet. Samtidig som dette vannet er en konstant påminner om selve hendelsen så har 
vann også en poetisk dimensjon. Som del av naturens kretsløp minner det oss om tidløst liv.  
 
Tyrifjorden er regulert og i noen perioder i året står tomten for minnestedet under vann. 
Minnestedets forhold til vannet og til den varierende vannstanden har vært et gjennomgående tema i 
arbeidet med oppgaven.  
 

 
Modellbilder av det tenkte anlegg og diagrammer for sammenhengen med den varierende 
vannstand. Nederst til høyre vises situasjonen tilsvarende hittil høyest registrerte vannstand i 2019. 
Når vannstanden i fjorden stiger vil minnestedet gradvis flommes over og bli stående i vann. Dette vil 
forekomme innenfor normal vannstandsvariasjon og på den måten knytte minnestedet direkte til 
vannet.  
 



 
 

 
Modell av skisseprosjektet, med minnestedet i forlengelse av nytt kaianlegg, parkeringsareal og ny 
adkomstrampe fra fylkesveien. 
Trafikk/adkomst 
Ny, forbedret adkomst til området er et av hovedgrepene i planforslaget. Ny adkomst er 
dimensjonert så buss kommer seg helt ned til kaiområdet. 
 

 
Utsnitt av vegtegninger for ny adkomstrampe. 
 
Planforslaget 



 
 

 
Forslag til plankart. 
 
Forslagstiller har utarbeidet illustrasjoner for å gi en samlet oversikt over prosjektets planlagte tiltak 
og hvordan de er sikret i planforslaget. De ligger som vedlegg til saken (vedlegg 16 til planforslaget), 
men gjengis her for å vise de foreslåtte plangrep. For mer detaljert beskrivelse av de enkelte tiltak, 
henvises det til planbeskrivelsen. 
 

 



 
 

Planlagte tiltak, som sikret i planforslaget. 
 

 
Planlagte detaljløsninger. 
 

 
Planlagte tiltak for samferdsel, trafikk, adkomst og parkering. 
 

Vurderinger 
Trafikk 
I planarbeidet er det utarbeidet en egen besøksvurdering (vedlegg 3 til planforslaget) som redegjør 



 
 

for antall og konsentrasjon av besøkende som kan forventes til minnestedet. Det er ut fra denne at 
planen løsninger for adkomst og parkering er dimensjonert. 
 
Planforslaget legger til rette for ny adkomstrampe, som er dimensjonert for buss så det ikke lenger er 
nødvendig for buss å stoppe i fylkesveien og slippe av passasjerer som førte til kaotiske og 
trafikkfarlige situasjoner. 
 
Atkomstveien til Utøyakaia legges om og avkjørselen fra fylkesveien blir liggende ca. 60 meter lenger 
nord enn i dag. Hensikten med å legge om veien er å gjøre det mulig for busser å kjøre ned og snu på 
kaia, fjerne de oppstilte bussene fra fylkesveien og forbedre den universelle tilgjengeligheten til 
området. Den vil også skjerme minnestedet fra trafikken og bidra til en tryggere og mer verdig 
atkomst, der besøk av Utøya og minnestedet er endelige mål når man ankommer tomten.  
 
Langs fylkesveien opprettholdes bussholdeplass for sørgående buss med plassering omtrent som i 
dag, med plattform for av- og påstigning. I forbindelse med busstoppet er det avsatt areal til en 
gangforbindelse til adkomstveien. 
 
Omlegging av veien med støttemurer i stedet for terrengfyllinger bidrar til at arealet nede ved kaia 
blir større og gir mulighet for mer fleksibilitet i utformingen. I tilknytning til rampen er det i 
illustrasjonsplanen vist en mulig løsning med bilparkering og et eget areal for manøvrering og av- og 
påstigning for buss. Under vises eksempel på at en slik løsning gir god fleksibilitet til å håndtere ulike 
besøkssituasjoner: 

 
Eksempel for håndtering av ulike nivåer av besøksintensivitet. 
 
Innkomne merknader/berørte parter 
Det er mottatt over 150 merknader til varsel om planoppstart. Av disse er hhv. 80 og 62 sendt som 
likelydende merknader. En del av merknadene omhandlet planprogrammet og ble behandlet ved 
fastsettelse av dette. Et samledokument for samtlige innkomne merknader ligger som vedlegg til 



 
 

saken. Dessuten ligger det en oppsummering av innkomne merknader med forslagsstillers 
kommentarer i et eget vedlegg. Rådmannen finner samlet sett at forslagsstiller på god måte har fulgt 
opp og svart ut merknadene. Flere av de har medført detaljløsninger i prosjektet og planforslaget. 
Det henvises derfor til planforslagets vedlegg 11 for en samlet oversikt over innkomne merknader og 
hvordan de er ivaretatt i planforslaget. 
 
Helsekonsekvenser/psykososiale virkninger 
Prosessen rundt etableringen av et nasjonalt minnested ved Utøya har vært langvarig og krevende 
for de berørte. Ofre, etterlatte, fastboende og hytteeiere i nærområdet har blitt eksponert for den 
mest alvorlige krigslignende hendelsen i Norge i etterkrigstid, og har siden måttet forholde seg til 
minner om hendelsen og et omfattende trykk fra media og tilreisende. 
 
Klinikk for krisepsykologi har foretatt en vurdering av behovet for en helsekonsekvensutredning som 
beskrevet ovenfor (se vedlegg nr 8). I den forbindelse framkom anbefaling om lokal oppfølging. 
 
Derfor har Hole kommune ved tjenesteområde Helse forestått en egen utredning, for å etterprøve 
konklusjonene. En beskrivelse og oppsummering av dette arbeid ligger som vedlegg til saken (se 
Vedlegg 18 – faglig tilrådning fra Tjenesteområde helse). Det foreslås i innstillingen at denne følger 
planforslaget til offentlig ettersyn.  
Det vil her redegjøres kort for metoden og konklusjonene. 
 
Kommunen har kartlagt behovet for helsehjelp og hvordan hendelsene etter 22. juli 2011 har 
påvirket lokalmiljøet som oppfølging på anbefalinger fra rapport forestått av Klinikk for 
krisepsykologi. Undersøkelsen besto av brev og spørreskjema sendt til alle innbyggere og hytteeiere 
over 18 år innenfor grunnkretsene Nes/Sønsterud og Elstangen/Haglund. Innbyggerne fikk mulighet 
til å gi sine svar skriftlig i ferdigfrankert konvolutt, pr telefon eller i eget møte. Tjenesteområde helse 
har vært opptatt av at alle skulle få mulighet til å uttale seg og bli hørt. Totalt ble det utsendt 570 
brev. Svarprosenten var ca. 12 %. Personer som ikke opplevde spørsmålene som relevante for seg ble 
bedt om å se bort fra henvendelsen. 
 
Tendensen i tilbakemeldingene er at de fleste svarer at de har det bra eller svært bra (73%). 2 % 
meddeler at de sliter, mens 12 % anser spørsmålet som ikke relevant. De 2 % av respondentene 
svarer at de har behov for helsehjelp, har fått oppfølging av kommunen.  Alle fikk mulighet til å gi 
tilbakemeldinger i fritekst om hvordan de opplever at terrorangrepet 22.juli og prosesser i kjølvannet 
av hendelsen har preget lokalmiljøet. 
 
Samlet sett har dette arbeidet ikke funnet grunnlag for å utfordre vurderinger og konklusjoner som 
Klinikk for krisepsykologi har presentert i sin rapport. Rådmannen legger derfor til grunn at 
planforslaget som det foreligger har hensyntatt de psykososiale virkninger. 
 
Medvirkning 
Det ble i forbindelse med vedtak av planprogram vektlagt at medvirkning skulle ha særlig fokus i 
planprosessen, samt at planforslaget skulle inkludere en vurdering av medvirkningsprosessen, på 
bakgrunn av anbefalinger fra rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i 
Hole». Vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning som forestått av Klinikk for krisepsykologi 
har også resultert i anbefalinger rundt tilrettelegging for medvirkning. 
 
Planbeskrivelsen inkluderer en beskrivelse av hvordan anbefalingene er fulgt opp, og hvilke konkrete 
medvirkningstiltak som er gjort i de ulike fasene i arbeidet (se Vedlegg 11 – Oppsummering av 
høringsmerknader m/kommentarer). 
 
Man har i planprosessen anstrengt seg for å få medvirkning på flere nivåer. Det har vært åpne dager 



 
 

på brakkekontoret som har stått i planområdet, etablering av ekstern faglig referansegruppe og mye 
direkte involvering av særlige interessegrupper, herunder AUF, Støttegruppen, og nærmeste naboer. 
Dialog om skjerming, trafikksikkerhet og vedlikehold har vært naturlige temaer i møter med 
lokalsamfunnet. Men også selve minnestedet, utforming og det meningsbærende, plassering av 
navn, annen tekst og hedring av de frivilliges innsats, har vært viktige temaer. 

 
Det er langt fra alle som er fornøyde med sluttresultatet, men det er rådmannens oppfatting at 
misnøyen fortrinnsvis gjelder overordnede forhold om selve valget av plassering for minnestedet og 
ikke selve prosessen eller kvaliteten i prosjektet. Det er lagt mye innsats i å sikre en god og romslig 
medvirkningsprosess, prosjektet er nøye utformet og planforslaget er grundig utredet. Rådmannen 
finner at medvirkning har hatt høy fokus i planarbeidet og at det er sikret at alle interessenter har 
hatt mulighet for å bli hørt og for å påvirke løsningene i planen.  
 
Landskap/estetikk 
Naboeiendommene vil bli skjermet for innsyn til minnestedet. Mot nord blir det laget en liten fylling 
ut i sjøen ved tomtegrensen som blir beplantet, slik at eiendommene lenger mot nord også skjermes. 
Langs eiendomsgrensen plantes mer vegetasjon i ulike høyder. 
Minnestedet skjermes mot fylkesveien og eiendommene på oversiden av denne med den nye 
støttemuren for atkomstveien. De fleste stedene på fylkesveien og oversiden av denne vil man ikke 
kunne se minnestedet. 
 

 
Planområdet som sett fra Utøya. Dagens adkomstrampe framstår skiller seg ut fra den ellers 
trekledte kystlinje. 
Det er satt en begrensing på 4 meters høyde på kunstinstallasjonen som skal være fokuspunktet ved 
minnestedet. Anlegget vil være lite synlig fra landsiden annet enn enkelte siktepunkter langs vannet, 
men vil være synlig fra sjøsiden. Dimensjonene i selve prosjektet gjør at dette neppe vil være 
overveldende eller dominerende. Dette er i tråd med områdets tenkte funksjon og dermed hensikten 
bak planen. 
 
Adkomstrampe med støttemur vil derimot framstå veldig tydelig i landskapet, særlig i perioden før 
vegetasjonen er fult vokset til. Dette er i helhet ikke mye annerledes enn i dagens situasjon, men 
inntrykket vil endre seg, og særlig i perioden før vegetasjonen er fult vokset til, vil rampen med 
støttemur framstå med relativt stor kontrast til det øvrige landskapet. 
 



 
 

 
Forskjellen i landskapsvirkning mellom dagens situasjon (øverst) og planlagte tiltak, som sett fra kaia 
på Utøya. Se evt. planbeskrivelsen for bildene i større/bedre oppløsning. 
 



 
 

 
Forskjellen i områdets utforming for dagens situasjon (øverst), ny situasjon (midt) og endelig situasjon 
når vegetasjonen i området er kommet seg (nederst). 
Realisering av planen vil således medføre en vesentlig landskapsmessig virkning. 
 
Universell utforming 
Dagens utforming av planområdet er i liten grad tilrettelagt for universell utforming. Tilreisende med 
buss kan ankomme ved bussholdeplass langs fv. 2848 Utstranda, men atkomstveien fra fylkesveien 
og ned til kaia er bratt og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Tilreisende med bil vil 
kunne kjøre helt ned til parkeringsplass ved kaia. Fra parkeringsplassen faller terrenget mot kaia med 
en helning som stedvis overstiger 1:20. MS Thorbjørn legger i tillegg til på en steinete strand som er 
lite tilgjengelig for rullestolbrukere. I de fleste tilfeller vil rullestolbrukere og andre 
bevegelseshemmede ha behov for hjelp for å komme om bord på fergen ut til Utøya.  
 
Planforslaget tilrettelegger for at biler og busser kan kjøre helt ned til kaia. For HCparkering 
tilrettelegges det med to plasser. Fra parkeringsplassen for biler og busser vil terrenget ha et fall på 
mellom 1:15 og 1:20 mot rampen/brygga til MS Thorbjørn og minnestedet. Det er planlagt at 
parkeringsarealet og gangarealene ved minnestedet har et fast grusdekke eller tilsvarende, slik at 
bevegelseshemmede vil ha god tilgang til både brygga og hele minnestedet. Som følge av de store 
forskjellene på høy- og lavvann, samt at MS Thorbjørn ikke kan legge til på en altfor slak 



 
 

rampe/strand, vil det være vanskelig å utforme ombordstigningen universelt uten en større 
ombygging av fergen. 
 
Tilrettelegging for synshemmede må følges opp i detaljfasen. Parkeringsarealet er tenkt med enkel 
opparbeidelse, og dermed liten bruk av kontrastfarger og ev. ledelinjer. 
 
Samenlignet med dagens situasjon vil universell tilrettelegging bli betydelig forbedret. Passasjerer fra  
buss og bil vil få universell tilgjengelighet til brygga og minnestedet. I dag har kun reisende med bil 
universell tilgjengelighet til kaia. Atkomstveien fra fylkesveien til parkeringsplassen tilrettelegges ikke 
med stigning som tilfredsstiller universell tilgjengelighet, men stigningsforholdene blir slakere enn 
atkomstveien er i dag. En universell utformet atkomstvei vil være svært krevende å anlegge uten 
store inngrep på naboeiendommene. Ombordstigning på MS Thorbjørn vil heller ikke kunne 
utformes universelt, men et fastere og jevnere dekke forbedrer situasjonen sammenlignet med i dag. 
 
Det er i bestemmelsene sikret at prinsipper for universell utforming leges til grunn for tiltak i 
planområdet. Dessuten er det spesifikt sikret at toalettanlegg er universelt tilgjengelige. 
 
Rådmannen finner at universell utforming er godt ivaretatt i planforslaget. 
 
Friluftsliv/allemannsretten 
Balansen mellom allemannsretten og retten til privatliv er alltid en vanskelig sak. For det konkrete 
tiltaket er situasjonen enda vanskeligere, hvor naboer og beboere i området allerede i dag opplever 
høyt press fra besøkende som er nysgjerrige og ivrige på viten og innsikt i hendelsene 22. juli. 
 
Etablering av minnepark i seg selv bør bidra vesentlig til å bedre situasjonen. Selv om det vil tiltrekke 
noe flere besøkende, vil det samtidig bidra til mye tydeligere markering av området og det vil bli mye 
enklere for besøkende å lese hvilke områder som er tilrettelagt for allmennheten, og hvor disse 
områdene slutter. 
 
Planforslaget stiller krav om at det skal settes opp gjerde mot eiendommene i nord og sør. Mot nord 
tillates gjerdet plassert ned til strandlinjen. En port skal sikre tilgjengelighet mellom eiendommene, 
og vil ha påskrift om at allemannsretten gjelder. Mot sør tillates det ikke at gjerdet oppføres 
nærmere strandlinjen enn 8 meter. Gjerdene plasseres der terrenget er enkelt fremkommelig, og 
begrenser dermed allemannsretten. 
 
Rådmannen vurderer at foreslått løsning med inngjerding bidrar til å markere grensen for Utøykaia 
og minnesmerket og avverge unødvendig eller utilsiktet ferdsel langs strandlinja fra de som besøker 
minneparken, samtidig som port og tydelig skilting bidrar til å ivareta og formidle allemannsretten for 
de som vil nyte kyst- og strandlinja. Situasjonen er unik, og foreslått løsning klarer å ivareta de 
motstridende hensyn. 
 

Konklusjon  
Etter en omfattende prosess har Statsbygg kommet fram til at Utøyakaia er beste plassering for et 
minnesmerke. Kaia var en av de sentrale lokaliteter rundt hendelsene 22. juli, både for selve 
angrepene og for redningsinnsatsen etterfølgende. Utøyakaias plassering, historikk og rolle 22. juli 
fremhever stedets egnethet for etablering av et minnesmerke. 
 
Det er imidlertid også negative virkninger. I dagens situasjon er kaiområdet ikke lett tilgjengelig, med 
til tider uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. Områdets beboere har opplevd en særlig 
belastning; dels fra å være direkte involvert i hendelsene 22. juli, dels fra opplevd merbelastning 
etterfølgende fra den økte besøksaktivitet i området. Samtidig er flere av de bekymret for 
virkningene et offisielt minnested vil ha for lokalområdet og lokalbefolkningen, dels som fokus for 



 
 

enda høyere besøksaktivitet og dels som konstant påminnelse om traumatiske opplevelser. 
 
Et viktig moment i planarbeidet har derfor vært å finne på løsninger for dels å forbedre dagens 
situasjon og dels å sikre avbøtende tiltak rundt det planlagte minnestedet. 
 
Ny adkomstvei sikrer vesentlig økt tilgjengelighet og en vesentlig mer oversiktlig og trafikksikker 
situasjon på fv2848. Etablering av minnesmerke, gjerde med port og beplantingsbelter hjelper til 
med å tydelig avgrense området så det er enklere for besøkende å lese området og dermed unngå 
utilsiktet trafikk utenfor området. 
 
Det vil kunne oppleves som en belastning for lokalmiljøet, særlig i anleggsfasen og den første tid 
etter at minneparken åpner. Det er derfor viktig at kommunen fortsetter sin aktive innsats for å bistå 
de som opplever belastning. 
 
Samtidig er det av nasjonal interesse at 22. juli hendelsene huskes og markeres, og Utøyakaia skiller 
seg ut som en naturlig lokasjon for en slik markering, med sin unike tilknytting til både generelle 
aktiviteter på Utøya og hendelsene på selve dagen. 
 
Det er rådmannens vurdering at etablering av minnespark ved Utøyakaia er både riktig og viktig, for 
lokale så vel som nasjonale interesser. Det vurderes at planforslaget med høy kvalitet ivaretar ulike 
og motstridende hensyn, og legger til rette for etablering av nasjonalt minnesmerke på en helhetlig 
og god måte. Utøyakaia framstår som det beste alternativet for plassering av minnested for 22. juli, 
for å sikre en meningsfull plassering, samtidig som det er vist at det er mulig å dempe og avbøte 
negative virkninger for lokalområdet. 
 
Rådmannens samlede anbefaling er derfor at planforslaget vedtas lagt ut til offentlig høring iht. plan- 
og bygningslovens §§ 12-10. Det bør sikres at rapport for kommunens helsekonsekvensutredning er 
ferdigstilt og lagt ut til høring sammen med planforslaget og det foreslås derfor vilkår om dette i 
innstillingen. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 

· Plan- og bygningsloven § 12-10. Behandling av reguleringsplanforslag. 
· Plan- og bygningsloven § 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag. 
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