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Hole kommune Vedtatt dato: 14.05.2020, saksnr: 013/20

Dato for siste mindre endring: 06.02.2020

Reguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering

PlanID: 0612 201707

Arkivsaksnummer 17/1177

1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nasjonalt minnested ved Utøyakaia etter

terrorangrepene 22. juli. Minnestedet skal være et sted for minne og refleksjon, for etterlatte,

overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner. Minnestedets

utforming skal være verdig og vakker, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya

som et historisk sted.

Planen skal tilrettelegge for en dynamisk balanse mellom minne, historie og videre liv, og planområdets

funksjon som atkomst til Utøya, aktiv kai og rekreasjonsområde skal opprettholdes. Planen skal sikre

rampe og nødvendige anlegg for båttransport til Utøya, trafikksikker atkomst og parkering for besøkende

til minnestedet og Utøya, tilgang til Tyrifjorden og en allmenn tilgjengelig strandsone. I tillegg skal planen

sikre nødvendig skjerming mot naboer.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Miljøoppfølging
Program for bærekraftig byggeplass og drift skal foreligge før oppstart av anleggsarbeidet. Prinsipper i

program for bærekraftig byggeplass og drift skal legges til grunn for detaljprosjektering, byggeprosess og

driftsfasen.

2.2 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt, fortrinnsvis gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen.

Tiltak skal etableres for å hindre forurensning av grunnvann eller vassdrag fra kjøreveg og parkering.

Flomveier skal holdes åpne.

Kravene gjelder både for anleggsperioden og ved drift av det ferdige anlegget.

2.3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks

stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

2.4 Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for tiltaket, herunder universell tilgjengelighet til

toalett. Atkomstvei innenfor felt SKV2 tillates med stigning inntil 1:10. Rampe for båtanløp innenfor felt

VS2 tillates med stigning brattere enn 1:10.
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2.5 Dokumentasjonskrav

2.5.1 Utomhusplan

Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes en utomhusplan i målestokk 1:500 for planområdet.

Planen skal utarbeides med vekt på verdige, funksjonelle og estetisk gode løsninger og hensyn til

nærliggende naturområder og bebyggelse. Utomhusplanen skal vise eksisterende og planlagt terreng og

vegetasjon, herunder nødvendig skjerming mot naboer. Planen skal også vise strandsonen, minnested,

brygge/rampe, atkomstvei, parkeringsarealer, arealer for håndtering av buss, renovasjon og ev.

bebyggelse.

2.5.2 Plan for anleggsvirksomheten

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsvirksomheten som gjør rede

for:

 Beskrivelse av rekkefølge for gjennomføring av anleggsvirksomheten.

 Riggplan.

 Beskrivelse av omfang av anleggstrafikk, parkering og kjøreruter inn og ut av anlegget.

 Beskrivelse av hvordan atkomst til Utøya skal opprettholdes eller omlegges i anleggsperioden,

med nødvendige trafikksikkerhetstiltak.

 Redegjørelse for håndtering av rene og eventuelt forurensede overskuddsmasser.

 Redegjørelse for støy som følge av anleggsvirksomheten, med ev. avbøtende tiltak iht.

retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442)

 Redegjørelse for tiltak som skal begrense spredning av støv som følge av anleggsvirksomheten.

 Beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres for å hindre forurensende utslipp til vassdrag og

grunn.

 Plan som viser naturområder og verdifull vegetasjon som skal beskyttes særskilt i

anleggsperioden.

 Risiko og sårbarhetsanalyse for anleggsfasen.

 Beskrivelse av hvordan naboer skal informeres i anleggsperioden.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 5 nr. 2)

3.1.1 Offentlig tilgjengelige samferdselsformål (SKV1 2, SGS1 2, SVT1, SKH, SPA)
Følgende arealer skal være offentlige:

 SKV1 (Fv. 2848 Utstranda)

 SGS1 2 (gang og sykkelveg)

 SVT1 (annen veggrunn – tekniske anlegg)

 SKH (kollektivholdeplass)

Følgende arealer kan være private, men skal være offentlig tilgjengelige:

 SKV2 (kjøreveg)

 SPA (parkering)

3.1.2 Kollektivholdeplass (SKH)
Felt SKH skal opparbeides med minimum 2 meter bred plattform for på og avstigning.
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3.1.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT2 3)
Innenfor felt SVT2 3 skal det oppføres støttemurer med tilhørende rekkverk. Støttemurer skal ha en

bearbeidet og variert overflate med synlig tilslag. Murene skal ha uttrykk med referanser til

Ringerikssandsteinen i området.

Innenfor felt SVT3 tillates montert informasjon om minnestedet og Utøya på støttemur og synlig

bergvegg. Det tillates parkering på felt SVT3 langs felt SPA.

3.1.4 Parkering (SPA)
Felt SPA skal opparbeides for parkering av biler og minimum to busser. Parkeringsplassene skal være

oppmerket. Minimum 2 av parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal

tilrettelegges for minimum 8 parkeringsplasser for sykkel.

Feltet skal utformes med ulike soner for buss og bil. Det skal avsettes tilstrekkelig areal slik at busser kan

snu og parkere innenfor feltet. Felt SPA skal ha et kjøresterkt og varig dekke.

Innenfor feltet skal det minimum etableres 10 stedegne trær.

Det skal etableres tiltak for overvannshåndtering innenfor feltet.

Det tillates oppført bygning, jf. bestemmelse 5.2.

3.2 Landbruks , natur og friluftsformål samt reindrift (§ 12 5 nr. 5)

3.2.1 Fellesbestemmelser for friluftsformål (LF1 2)

Området skal være offentlig tilgjengelig for allmennhetens friluftsliv.

3.2.2 Friluftsformål (LF1)
Innenfor felt LF1 er det tillatt å etablere et minnested etter 22. juli. Det tillates gjennomført

terrengendringer og utskifting av masser, etablering av trappekonstruksjoner og mindre støttemurer,

samt utfylling av rene masser. Innenfor angitt byggegrense tillates oppført konstruksjon for minnested

med maksimal høyde 3,0 m over nederste trappetrinn.

Minnestedet skal gis en verdig og vakker utforming etter prinsipper vist i situasjonsplan (vedlegg nr. 13,

30.06.2019). Det skal gis en varig materialbruk, med hovedmaterialer i metall og naturstein. Minnestedet

skal utformes og dimensjoneres for å tåle 200 års flom.

I nødvendig utstrekning skal feltet sikres mot steinsprang fra bergvegg mot øst.

For å begrense innsyn skal det etableres en vegetasjonsskjerm langs eiendomsgrense mot gnr/bnr 234/29

bestående av stedegne busker og trær. I tillegg til vegetasjonsskjermen skal det minimum etableres fire

stedegne trær innenfor feltet. For å skjerme naboeiendommer mot unødvendig ferdsel, skal det oppføres

gjerde med port langs del av eiendomsgrense mot gnr/bnr 234/29. Porten skal ikke være låsbar, og det

skal etableres skilt med informasjon som sikrer at gjerdet ikke utilsiktet begrenser allemannsretten.

3.2.3 Friluftsformål (LF2)
I felt LF2 er det ikke tillatt å oppføre bebyggelse. Området skal beholde sin naturlige karakter.

For å begrense innsyn skal det etableres en flersjiktet vegetasjonsskjerm bestående av stedegne busker

og trær langs eiendomsgrense mot gnr/bnr 234/5. For å hindre ferdsel til gnr/bnr 234/5 skal det oppføres

gjerde langs del av eiendomsgrense. Gjerdets minste avstand til strandlinjen skal være 8,0 m ved

gjennomsnittlig flomvannstand.

Istandsetting av områder som berøres i anleggsperioden skal revegeteres med stedegne arter.
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3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12 5 nr. 6)

3.3.1 Småbåthavn (VS1 2)
Innenfor felt VS1 2 tillates etablert rampe/brygge tilrettelagt for båttransport til Utøya og fortøyning av

småbåter. Det tillates ikke båtopplag innenfor feltene.

Småbåthavn (VS1) skal være offentlig tilgjengelig for fortøyning av småbåter. Småbåthavnen tillates

stengt for allmenn ferdsel i perioder hvor aktiviteten og behov for transport til og fra Utøya er stor.

Brygge innenfor felt VS1 skal utformes etter prinsipper vist i situasjonsplan (vedlegg nr. 13, 30.06.2019),

og ha tydelig sammenheng i materialbruk med trappekonstruksjon i felt LF1.

Småbåthavn (VS2) skal være privat og brukes til transport til og fra Utøya. Rampe på småbåthavn skal

utformes slik at kjøretøy har tilgang til båt til Utøya. Det tillates utfylling av rene masser for å sikre

strandsonens stabilitet innenfor feltet. Det tillates oppført bygning, jf. bestemmelse 5.2.

3.3.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV1 2)

Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennhetens friluftsliv.

I felt VFV1 tillates utfylling av rene masser, kun der dette er nødvendig for å sikre strandsonens stabilitet i

felt LF1.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12 6, 12 7 og 11 8)

4.1 Sikrings , støy og faresoner (§ 11 8 a)

4.1.1 Frisiktsone

Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre

med en høyde over 50 cm over tilstøtende vegers nivå.

4.2 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring

av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11 8 c) (H560)

4.2.1 Bevaring naturmiljø (H560_1)

Det tillates ikke inngrep i hensynssonen som skader områdets grunnlendte, delvis kalkrike, åpne mark

med forekomst av skogkrattsoleie, samt den naturlige vegetasjonen med større trær. Oppføring av gjerde

i eiendomsgrense, jf. bestemmelse 3.2, samt plassering av benker tillates innenfor hensynssonen.

4.2.2 Bevaring naturmiljø (H560_2)

Eksisterende tre (selje) med rotsone skal bevares. I anleggsperioden skal treet sikres mot skade.

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder

5.1 Bestemmelser til bebyggelse under atkomstveg (#1)
Innenfor angitt bestemmelsesgrense tillates oppført bebyggelse/rom for toalett, lager, trafo og teknisk

rom med samlet maksimal BRA = 80 m2. Bebyggelsen skal ligge under atkomstvegen. Fasade mot vest,

herunder utvendige dører/porter, skal være integrert i forstøtningsmur. Det tillates maksimalt 4

utvendige dører/porter.

5.2 Bestemmelser til bebyggelse ved småbåthavn/parkering (#2)
Innenfor angitt bestemmelsesgrense tillates oppført en bygning for bruk som leskur/lager/bod. Maksimal

BYA = 30 m2. Maksimal bygningshøyde 5 m. Bygningens materialbruk og form skal harmonere med øvrig

anlegg og dimensjoneres for å tåle 200 års flom.
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6. Rekkefølgebestemmelser (§ 12 7 nr. 10)

6.1 Før rammetillatelse
Ved søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan, jf. bestemmelse 2.5.1.

6.2 Før igangsettingstillatelse
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsvirksomheten, jf. bestemmelse

2.5.2.

Før det gis igangsettingstillatelse skal byggeplan for offentlige samferdselsanlegg (SKV1, SGS1 2, SVT1 og

SKH), støttemur i SVT2 og del av SKV2 som omfatter avkjørsel fra fylkesveg, godkjennes av

vegmyndigheten.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en gjennomføringsavtale for alle anlegg som berører

fylkesveg.

6.3 Før minnestedet tas i bruk (LF1)
Før det gis brukstillatelse til minnestedet skal vegetasjon og gjerde langs eiendomsgrensene mot gnr/bnr

234/29 og 234/5 være etablert, jf. bestemmelse 3.2.

Før det gis brukstillatelse til minnestedet skal ny atkomstvei (SKV2), parkering (SPA) og toalett innenfor

bestemmelsesområde #1 være ferdigstilt.


