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Forord 
Dette dokumentet er en planbeskrivelse for forslag til detaljregulering av nasjonalt minnested ved 
Utøyakaia. Statsbygg varslet oppstart av planarbeidet 19. desember 2017, og la samtidig ut 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. Hole kommunestyre fastsatte planprogrammet 17. 
september 2018. 
 
Statsbygg er forslagsstiller på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Asplan 
Viak AS har bistått Statsbygg med utarbeidelse av planforslaget. 
 
Etter første gangs behandling i Hole kommune 18. november 2019, ble planforslaget lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn i perioden 25. november 2019 til 17. januar 2020. Høringsperioden ble kunngjort i 
Ringerikes blad 6. desember 2019.  
 
Planbeskrivelsen er justert etter høring og offentlig ettersyn. Det er lagt til et nytt kapittel 2.5 Endringer i 
planforslaget etter offentlig ettersyn, der mottatte merknader listes opp, det redegjøres for 
hovedinnholdet i merknadene og hvilke endringer som er gjennomført etter høringsperioden. Alle 
mottatte merknader er kommentert i vedlegg 21 Forslagsstillers kommentarer til mottatte 
høringsuttalelser ved offentlig ettersyn. Merknadene finnes i sin helhet i vedlegg 22. I tillegg er kapittel 4 
oppdatert med beskrivelse av de gjennomførte justeringene av planforslaget. Vedlegg 15 og 16 er 
oppdatert etter offentlig ettersyn som følge av endringene som foreslås i planforslaget. 
 
Hole kommunestyret vedtok reguleringsplanen i kommunestyremøte 14.05.2020, sak 013/20. Vedtaket 
lyder som følger: 
1. I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia slik som vist på 

vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. 

2. I medhold av Pbl § 12-14 oppheves detaljplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301. 

3. Det skal tas prøver av vannkvaliteten før oppstart av anleggsarbeidet samt under anleggsarbeidet 

ved vanninntak og i springen i boliger/hytter i influensområdet. Det skal i tillegg tas prøver i en 

referansesituasjon i Tyrifjorden utenfor influensområdet. Tiltakshaver skal sikre at vannforsyning 

har vannkvalitet som ikke er forringet som følge av mudringen og anleggsarbeider på land. Kravene 

skal innarbeides i program for bærekraftig byggeplass og drift, der aktuelle avbøtende tiltak skal 

listes opp. 

 
Planforslaget består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser, samt denne 
planbeskrivelsen med vedleggsdokumenter. Oversikt over vedlegg finnes i kapittel 7. 
 

Statsbygg har opprettet en egen nettside med informasjon om prosjektet 
Her finner du mer informasjon om prosjektet og prosessen: 
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/  
 
På hjemmesiden legger vi ut relevante dokumenter, slik som oppdragsbrev, rapporter, 
presentasjoner fra møter osv. 
 
Statsbygg har opprettet en egen e-postliste for de som ønsker å få tilsendt informasjon hver gang vi 
oppdaterer hjemmesiden. Meld fra til utoyakaia@statsbygg.no  eller til prosjektleder 
mari.magnus@statsbygg.no  dersom du ønsker å stå på denne listen.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i oppdragsbrev datert 23. juni 2017 gitt Statsbygg i 
oppdrag å utarbeide en reguleringsplan som gir hjemmel for etablering av nasjonalt minnested ved 
Utøyakaia i Hole kommune.  
 
Dette forslaget til reguleringsplan er basert på et skisseprosjekt utarbeidet parallelt med planforslaget. 
Skisseprosjektet viser hvordan det nasjonale minnestedet er planlagt utformet, basert på føringer for 
både prosessen og utformingen definert i Statsbyggrapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på 
Utøyakaia», 15. juni 2017. 
 
Planarbeidet er utført i tråd med føringer i planprogram fastsatt i Hole kommune september 2018. 
Planforslaget er ikke utredningspliktig etter KU-forskriften, da det ikke fastsetter rammer for tiltak 
opplistet i vedlegg til forskriften. Statsbygg valgte likevel å utarbeide et planprogram for å beskrive 
hvilke undersøkelser som skal gjøres og opplegg for medvirkning og involvering, med den hensikt å 
legge til rette for en informativ, involverende og forutsigbar prosess for alle interessenter. 
 

 
Figur 1-1 Spontant minnested ved Utøyakaia (t.v.) og situasjonsplan slik Utøyakaia er i dag med planlagt plassering av 
minnestedet markert med blå ring (t.h.). Figur til høyre: Blakstad Haffner Arkitekter AS fra «Vurdering av nasjonalt 
minnested på Utøyakaia, juni 2017» 

 

1.2 Formål med planarbeidet 

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. 
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1.3 Historikk – kort fortalt 

Historien om et nasjonalt minnested i Hole etter terrorangrepene 22. juli går tilbake til 2011. Et utdrag 
fra viktige datoer er gjengitt under. 

 Desember 2011: Den norske regjeringen ved Kulturdepartementet vedtar at det skal etableres to 
nasjonale minnesteder etter terrorangrepene 22. juli, ett i Oslo og ett i Hole. En styringsgruppe ledet 
av Åse Kleveland vurderte innhold, organisering og lokalisering. 

 April 2012: På bakgrunn av styringsgruppens anbefaling vedtar regjeringen at det skal etableres 
offisielle minnesteder som hedrer de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter 
angrepene. 

 Juni 2012: KORO (kunst i offentlig rom) får i oppdrag å lede prosessen fram mot ferdigstilling av et 
permanent minnested i Hole, og et midlertidig, samt et permanent minnested i regjeringskvartalet. 

 Februar 2014: KORO kunngjør at kunstneren Jonas Dahlberg har vunnet kunstkonkurransen og 
skal utforme de tre minnestedene: Memory Wound, Time and Movement og Dialogue for the 
Future. 

 April 2016: Den norske regjering ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtar 
statlig reguleringsplan for minnested på Sørbråten, i Hole kommune. 

 Juni 2016: Naboene i Hole tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et nasjonalt 
minnested på Sørbråten i Hole. 

 Februar 2017: AUF og den nasjonale støttegruppen foreslår å lokalisere minnestedet ved 
Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten. 

 Juni 2017: Statsbygg overleverer rapport til KMD der egnetheten av Utøyakaia som minnested er 
vurdert. 

 Juni 2017: Regjeringen beslutter at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved 
Utøyakaia. Dette innebærer at Memory Wound og minnested på Sørbråten ikke skal realiseres. 

 Juni 2017: Statsbygg får i oppdrag fra KMD å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt 
for minnested ved Utøyakaia. Rapporten fra juni, og anbefalte føringer i denne, skal legges til grunn 
for arbeidet. 

 Desember 2017: Statsbygg varsler oppstart av planarbeid og sender forslag til planprogram på 
høring og offentlig ettersyn. Statsbygg får også i oppdrag fra KMD å tilrettelegge for at den statlige 
reguleringsplanen for minnested ved Sørbråten kan oppheves, og varsler oppheving av planen i 
Desember 2017.   

 Januar 2018: Statsbygg utlyser konkurranse der det bes om tilbud fra tverrfaglige team som vil 
formgi og prosjektere minnestedet på Utøyakaia i Hole kommune. 

 Mai 2018: Statsbygg velger teamet som skal formgi minnestedet. Teamet har ikke levert forslag til 
løsning eller utforming av minnestedet. 

 Juni 2018: Oppstartsfase for arbeid med skisseprosjekt og utforming. 

 September 2018: Hole kommunestyre fastsetter planprogram for minnested ved Utøyakaia. 

 Oktober 2018: Statsbygg monterer et midlertidig kontor ved Utøyakaia for å møte naboer og 
lokalsamfunn. 

 Vinter 2018/19: Midtveisfase for arbeid med skisseprosjekt og utforming. 

 Mars/april 2019: Sender forslag til oppheving av reguleringsplan for Sørbråten på høring. 

 Vår/sommer 2019: Sluttfase for arbeid med skisseprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan. 

 Juli 2019: KMD opphever den statlige reguleringsplanen for et minnested ved Sørbråten. 

 August 2019: Statsbygg sender planforslag for minnested ved Utøyakaia til Hole kommune for 
behandling. 

 
Mer informasjon om prosessen 2012-2016 finner du her: https://koro.no/aktuelt/fakta-minnesteder-etter-
22-juli/. Mer informasjon om prosessen i utformingsfasen finner du i kap. 2.  
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2 Prosess og medvirkning 

2.1 Prosess og fremdrift 

2.1.1 Kunngjøring av oppstart og høring av forslag til planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 21. desember 2017. Kunngjøringen viste forslag til avgrensning 
av planområdet. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til høring og offentlig ettersyn frem til 9. 
februar 2018. Planprogrammet er første fase i planarbeidet, og redegjør for prosess, viktige 
problemstillinger og utredningstemaer som planforslaget skal redegjøre for. 
 
2.1.2 Skisseprosjektet og reguleringsplanarbeidet 
Prosjektet omfatter to hovedoppgaver: reguleringsplan og skisseprosjekt. 
 
Skisseprosjektet viser hvordan minnestedet og området rundt skal se ut. Det er utarbeidet av et eget 
team, ledet av arkitekt Beate Hølmebakk i Manthey Kula AS. Prosessen med å utforme 
skisseprosjektet har foregått i løpende dialog med nasjonal støttegruppe, AUF og lokalsamfunnet i 
Hole. Illustrasjonene som vises i denne planbeskrivelsen er hentet fra skisseprosjektet. Et 
skisseprosjekt er første trinn i prosjekteringen, og består av en vurdering av hvordan tomten skal 
disponeres for å legge til rette for de ulike funksjonene som skal ivaretas på Utøyakaia, samt hvordan 
tiltakene med minnested, konstruksjoner, brygge/rampe, parkering og veier skal utformes. 
Skisseprosjektet og planforslaget er nærmere redegjort for i kapittel 4. 
 
Reguleringsplanarbeidet har foregått parallelt med skisseprosjektet. Etter at Statsbygg varslet 
oppstart av planarbeidet har det vært en koordineringsfase mellom planarbeidet og skisseprosjektet. 
Skisseprosjektets forslag til utforming av minnestedet danner grunnlaget for planforslaget med plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget har ligget ute på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
2.1.3 Videre prosess og framdrift 
Prosessen videre er: 

 Hole kommune behandler det justerte planforslaget, og planen vedtas av Hole kommunestyre. 
 
Det er ønskelig å ferdigstille minnestedet til 10-årsmarkeringen for terrorangrepet. En ferdigstillelse til 
22. juli 2021 er avhengig av flere usikre forhold.  
 

2.2 Medvirkningsaktiviteter 

Involvering av berørte er et viktig premiss for arbeidet med minnestedet. Krav til medvirkning har vært 
av stor betydning for hvordan teamet som formgir minnestedet er valgt og hvordan utformingsfasen 
foregår. Både oppdragsbrevet fra KMD til Statsbygg, Statsbyggs forslag til planprogram og Hole 
kommunes vedtak fremhever viktigheten av en prosess som sikrer medvirkning og involvering. For å 
ivareta dette har Statsbygg gjort følgende: 
 

 Planprogram på høring vinteren 2018 ga tidlig mulighet for innspill fra alle, også til hvordan 
man ønsket å bli involvert. Planprogrammet ga også et lokalt vedtak i saken september 2018.  

 

 Anskaffelse av teamet som formgir og prosjekterer minnestedet ble gjennomført våren 2018. 
Teamene skulle ikke levere forslag til løsning eller utforming av minnestedet, men ble vurdert ut 
fra teamsammensetning og oppgaveforståelse.  
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 En utformingsfase med stor vekt på involvering. Utformingsfasen har pågått fra juni 2018 til 
juni 2019. Den startet etter at teamet var valgt, og sikret involvering av berørte parter underveis 
i prosessen. Se tekstboks på neste side. 

 

 Planforslag på høring vinteren 2019/20 ga mulighet for innspill fra alle basert på det formelle 
planforslaget og skisseprosjektet som ligger til grunn for planen. 

 
AUF, støttegruppen og Utøya AS er organisasjoner med faste kontaktpersoner. Statsbygg har også gitt 
presentasjoner i ulike fora arrangert av disse. For lokalsamfunnet i Hole er det vektlagt å tilby møter og 
dialog med de som ønsker, samt å be om møter med de nærmeste naboene. For å tilrettelegge for 
slike møter satte Statsbygg opp en møteromsbrakke på parkeringsplassen ved Utøyakaia i oktober 
2018. Brakkekontoret har vært brukt til møter, samtaler og arbeid i tilknytning til det pågående 
planarbeidet.  
 

 
Figur 2-1 Brakkekontoret på Utøyakaia har stått oppført fra oktober 2018 til juli 2019, og blitt brukt til jevnlige møter og 
åpne dager. 
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I tillegg til involvering av berørte parter er det etablert en ekstern faglig referansegruppe som gir 
Statsbygg råd i prosjekteringsfasen. Referansegruppen bidrar innenfor tre fagområder: det 
minnefaglige, arkitektur- og kunstfaglige. Det har vært gjennomført egne møter med faglig 
referansegruppe, prosjekterende team og Statsbygg. Disse møtene vurderes ikke som medvirkning 
eller involvering, men som fagmøter for å bidra til at prosjektet får riktig kvalitet. 
 

2.3 Vurdering av medvirkningsprosessen 

I Hole kommunes vedtak av planprogrammet, september 2018 framgår følgende:  
Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2 (i planprogrammet), som ivaretar alle 

involverte, og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og 

EN UTFORMINGSFASE MED STOR VEKT PÅ INVOLVERING 
 
Oppstart, juni - august 2018 
Hensikt med involvering i denne fasen, fra planprogrammet: Sikre involvering av berørte 

parter tidlig i utformingsfasen. Få fram viktige premisser og gi kunnskap og innspill til teamet 

som skal utforme minnested og skisseprosjekt før de utarbeider et skisseforslag. 

 
Utformingsfasen startet med en lyttefase, juni 2018 der teamet som skulle formgi møtte 
berørte før de begynte å tegne. I lyttefasen møtte teamet representanter fra AUF, Utøya, 
Støttegruppen, representanter fra «de frivillige» i lokalsamfunnet, nærmeste naboer og de 
fra lokalsamfunnet som ønsket det.  
 
Midtveis, oktober - februar 2018 
Hensikt med involvering i denne fasen, fra planprogrammet: Sikre involvering av berørte 
parter i utformingsfasen. Presentasjon av foreløpig forslag. Dialog og innspill til 
skisseforslag. 
 
I perioden oktober- februar 2018/19 ble det presentert et overordnet konsept for helhet og 
oppgaveforståelse. Det ble redegjort for tilnærming til oppgaven, forståelse for stedet og 
hvordan innspill så langt var ivaretatt. Håndtering av helheten: hvordan komme til 
minnestedet, trafikk og omlegging av vei er sentralt. Statsbygg og arkitekt hadde egne møter 
i brakkekontoret med de som ønsket det, i tillegg kunne de som ønsket komme innom uten 
avtale flere dager. Modell og illustrasjoner ble vist på brakkekontoret. Statsbygg presenterte 
prosjektet på overlevendesamling og fylkesledersamling i regi av nasjonal støttegruppe, i 
tillegg til å møte faste representanter fra AUF, Utøya og Nasjonal støttegruppe.  
 
Sluttfase, april - juni 2019 
Hensikt med involvering i denne fasen, fra planprogrammet: Informasjon om endelig 

skisseprosjekt og mulighet for justeringer og tilpasninger. Informasjon om foreløpig utkast til 

reguleringsplanforslag, mulighet for innspill. 

 
Fra april til juni er det presentert og diskutert et helhetlig forslag til håndtering av tomt og 
minnested ved Utøyakaia. Det er jobbet med illustrasjoner av nær- og fjernvirkninger og 
diskutert behov for eventuelle avbøtende tiltak. I juni ble utkast til reguleringsplan 
tilgjengeliggjort ved brakkekontoret for de som ønsker. Statsbygg, arkitekt og naboer som 
ønsket hadde nye egne møter, i tillegg var det mulig å komme innom brakkekontoret uten 
avtale flere dager. Statsbygg presenterte prosjektet på fylkesledersamling, nasjonal 
støttegruppe, for sentralstyret og landsstyret AUF, samt styret til Utøya AS. I tillegg til møter 
med faste representanter fra AUF, Utøya og Nasjonal støttegruppe.  
 
For detaljert oversikt over de enkelte aktivitetene som har vært gjennomført, se vedlegg 4 
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styrker bedringsevne. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i 

planbeskrivelsen. 

 
Av planprogrammet vedtatt september 2018 framgår det at det skal gjøres en vurdering av 
medvirkningsprosessen: 
For å sikre at anbefalingene om bedre involvering følges opp, skal det gjøres en egen vurdering av 

medvirkningsprosessen og denne vurderingen vil inngå som eget tema i planbeskrivelsen. Vurderingen 

vil gjelde medvirkningsprosessen fram til 1. gangs behandling og temaet vil omfatte følgende: 

 Beskrivelse av hvordan medvirkningsprosessen (fram til 1.gangsbehandling) er gjennomført 

 Vurdering av hvordan føringene i planprogrammet er fulgt opp 

 Vurdering av hvordan konklusjoner og anbefalinger i rapporten "psykososiale konsekvenser av 

nasjonalt minnesmerke i Hole" er fulgt opp 

 Beskrivelse av meningsbildet som er fremkommet så langt i medvirkningsprosessen 

 
Beskrivelse av medvirkningsprosessen, og hvordan aktiviteter og føringer i planprogrammet er fulgt 
opp, framgår av forrige kapittel, og vedlegg 4. Vurdering av hvordan konklusjoner og anbefalinger er 
fulgt opp framgår nedenfor. Beskrivelse av meningsbildet inngår i neste kapittel, 2.4. 
 
2.3.1 Konklusjoner og anbefalinger, og hvordan disse er fulgt opp 
Som det framgår av planprogrammet er anbefalinger knyttet til medvirkning i rapporten «Psykososiale 
konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole» lagt til grunn for planarbeidet.  
 
Hovedkonklusjonen er «hvis man skal frembringe prosesser som minsker motsetninger rundt 

opprettelsen av et minnested etter voldsomme hendelser og begrenser psykososiale konsekvenser bør 

en slik prosess baseres på tidligere erfaringer fra lignende hendelser (…). Nyere måter å håndtere 

disse prosessene på handler om å føre mennesker sammen, la alle interessenter bli hørt, og gjennom 

dialog komme fram til hvordan man best mulig kan hedre alle involverte. Dette kan igjen føre til 

refleksjon og tenking, ikke bare erindring og frysing av historien. Dette vil deretter styrke bedringsevnen 

og vil begrense eventuelle negative psykososiale konsekvenser.» 

 
Rapporten «Vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning i forbindelse med etableringen av 
minnested ved Utøyakaia i Hole kommune» inneholder et eget kapittel (kap. 8) om medvirkning med 
flere klare anbefalinger. I konklusjonen, kap. 9 står følgende: 
 
Prosessen rundt etableringen av et nasjonalt minnested ved Utøya har vært langvarig og 

krevende for de berørte. Naboer, både fastboende og hytteeiere, 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. Slik vi ser det, 

har naboene i for liten grad blitt anerkjent som berørte og dermed heller ikke blitt tilstrekkelig 

involvert i prosessen som ledet fram til vedtaket om et minnesmerke på Sørbråten. Mangelen 

på støtte og anerkjennelse fra storsamfunnet har i seg selv representert en belastning som med 

stor sannsynlighet har bidratt til å opprettholde eller forsterke psykiske plager i ettertid. At 

prosessen nå i langt større grad tilrettelegger for medvirkning og involvering av naboene, vil 

dermed være viktig i fortsettelsen. 

 
Av rapportens kap. 8 framgår følgende konkrete råd for medvirkningsprosessen 
 

 Det er et mål at alle som er berørt - og som ønsker det – skal få anledning til å få sin stemme 
hørt. Det er likevel viktig at selve premisset for medvirkningen er akseptert og tydeliggjort; 
nemlig at beslutningen om lokasjon er tatt. 
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 Det er kanskje særlig viktig at nettopp de som mener lokaliseringen burde være endret, blir tatt 
med i spørsmål som omhandler regulering av aktiviteter, besøkstall og skjermingstiltak. 

 

 Fellesmøter kan i noen sammenhenger være verdifulle, men på en annen side kan slike møter 
føre til at samtaler stopper opp eller preges av enkeltes synspunkter. Det er også svært ulike 
grupper av berørte og dermed vanskelig å fritt uttrykke egne meninger, fordi det kan støte eller 
fremkalle vanskelige følelser hos andre. Det er heller ikke utenkelig at motsetningene mellom 
ulike grupper eller personer gjør at noen lar være å delta på et slikt fellesmøte.  

 

 Statsbygg kan sikre medvirkning gjennom adskilte treffpunkt og at de gir anledning til at 
personer som ønsker det, kan få informasjon. Dette kan ivaretas gjennom egne avtaler og 
åpningstidene på det midlertidige kontoret på Utøyakaia, slik Statsbygg allerede har tilrettelagt 
for. 

 

 Det bør også legges opp til at de frivillige som eventuelt skal hedres, blir tatt med på råd 
vedrørende hvordan dette skal utformes, og at det samme gjøres når det gjelder familie og 
pårørende til de drepte. 

 

 Naboene bør gis anledning til å uttale seg om skjermingstiltak og trafikkreguleringshensyn.  
 

 Dersom lokalbefolkningen ønsker at det gjennomføres et allmøte i regi av kommunen og/eller 
Statsbygg, kan dette behovet svares på gjennom at de som ønsker det får være med å 
fastsette program og definere formålet. 

 

 Det er også viktig å gi ro og holde ytterligere medieoppmerksomhet noe dempet. Vi anbefaler 
derfor å begrense antallet og hyppigheten av møtene, og heller fokusere på å svare på 
informasjonsbehovet om den videre prosessen. 

 
Anbefalingene fra klinikk for krisepsykologi er ivaretatt ved at alle som har ønsket egne møter har fått 
dette i den grad de ønsker/har bedt om det.  
 
Ved offentlig ettersyn av planprogrammet ba Statsbygg om innspill og synspunkter på 
medvirkningsprosess og aktiviteter. Det kom lite konkrete innspill til medvirkningsaktiviteter, men flere 
har bedt om å bli holdt orientert og informert. I et innspill ble det vist til rapporten fra NKVTS og foreslått 
arenaer der alle interessenter blir hørt. På bakgrunn av anbefalingene fra klinikk for krisepsykologi er 
det i begrenset grad arrangert åpne møter. Men heller tilrettelagt for arenaer der de som ønsker kan 
komme innom til faste tider, eller avtale egne møter. Gjennom e-poster og informasjon på hjemmesiden 
er det informert om mulige møtetider. I tillegg er det sendt ut brev til alle høringsparter med informasjon 
om det samme ved midtveisfasen. Statsbygg har tatt direkte kontakt med de nærmeste naboene og 
bedt om møter, tilbudt samtlige på kontaktlista mulighet for møter, og stilt opp på alle forespørsler om 
møter eller presentasjoner som har vært etterspurt. Det er ikke uttrykt misnøye direkte til Statsbygg 
knyttet til hvordan medvirkningsprosessen har vært gjennomført, og det har heller ikke blitt foreslått 
andre former for medvirkning. 
 
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.  
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Ved noen anledninger underveis i utformingsfasen har det kommet journalister til brakkekontoret. Dette 
har ført til enkelte saker i lokale medier. Det har likevel vært dempet medieoppmerksomhet om saken i 
tråd med anbefalingen fra klinikk for krisepsykologi. Da Aftenposten i juni publiserte skisser, hadde de 
som ønsket hatt mulighet til å se forslaget først. Det har vært etterstrebet at de som ønsker skal få 
informasjon direkte fra Statsbygg framfor å lese om det i media først. Samtidig har et nasjonalt 
minnested etter 22. juli nasjonal interesse, og informative saker i nasjonal presse er også et viktig 
bidrag for å nå de som er interessert. Fra juli 2019 har det vært en del medieoppmerksomhet om 
saken, hovedsakelig i lokale medier og i noe grad knyttet til kommunevalget i september. 
 

2.4 Meningsbildet 

Skriftlige innspill er et viktig virkemiddel for å sikre medvirkning i plansaker, men de åpner ikke 
nødvendigvis for dialog og gjensidig forståelse. Statsbyggs forståelse av meningsbildet er basert på 
både skriftlige innspill, men også samtaler og møter med de nærmeste naboene og lokalsamfunnet. 
Meningsbildet som fremkommer i møtet med hver enkelt er langt mer nyansert og sammensatt enn det 
skriftlige innspill tyder på. 
 
Statsbygg har tidligere beskrevet meningsbildet (utdrag fra rapporten «vurdering av egnethet», 2017): 
Medvirkningsprosessen tegner et sammensatt bilde av meninger og posisjoner. Helt overordnet 

ser vi at mange i lokalsamfunnet langs Utstranda ønsker et minnested på Utøyakaia og er 

positive til at muligheten for dette utredes. Andre tar en mer nøytral, men aksepterende eller 

avventende posisjon. Det er flere i lokalsamfunnet som helst ikke ønsker et minnested på Utøyakaia, 

eller et annet sted langs vannet på Utstranda. Utstranda vel har i hovedsak uttalt seg mot lokalisering 

på Utøyakaia, men det er delte meninger blant medlemmene. Mange lokalt uttaler at de ønsker å få en 

beslutning på prosessen og slutt på diskusjonene om minnested i Hole. Også for den nasjonale 

Støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF er diskusjonen om minnested belastende. 

 
Utformingsprosessen igangsatt i juni 2018 har bidratt til å nyansere meningsbildet ytterligere. Etterhvert 
som Statsbygg og arkitektene har presentert materiale får vi mer konkrete tilbakemeldinger på dette. 
 
Det framstår som at flere i nabolaget (sammenlignet med forrige fase) erkjenner at det vil bli etablert et 
minnested ved kaia, og at også de som er motstandere av dette ser det som viktig å komme med 
innspill, slik at de får ivaretatt egne interesser.  
 
Statsbygg har tilbudt de nærmeste eiendommene egne møter, og de fleste av disse har takket ja og 
valgt å møte oss. Enkelte synes det har vært tilstrekkelig med en telefon eller informasjon på epost. I 
tillegg har vi presisert i eposter at om noen andre ønsker egne møter er det bare å ta kontakt. Vi har 
ikke fått noen henvendelser fra folk som ber om eget møte uten at vi eksplisitt har foreslått det. Vi 
legger dermed til grunn at folks behov for informasjon og samtaler er oppfylt. De som har valgt å ikke 
møte oss kan også ha gjort det fordi de ikke ønsker å involveres i et planarbeid de er grunnleggende 
imot.  
 
Vår forståelse av meningsbildet er basert på hva vi får høre i møter og samtaler, men gjenspeiler 
selvsagt kun meninger til de vi har møtt. Det gjengir dermed ikke nødvendigvis den gjengse 
oppfatningen blant «alle». Det kan også være mulig at folk tilkjennegir et annet syn i møte med oss og 
arkitekt, enn i møte med en nabo eller kommunen. 
 
2.4.1 Merknader til offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid 
Ved varsel om oppstart ble det mottatt totalt 19 ulike merknader, 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 nr. 3.9, 4.1 og 4.2. Merknad 3.9 er en 
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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 godt over 150 avsendere har gitt innspill til planprogrammet og varsel om oppstart. 
 

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 

 
Innspillene var både knyttet til planprogrammet og direkte til planforslaget og det fysiske tiltaket. 
Innspillene til planprogrammet ble håndtert før fastsettelse i september 2018. Innspillene til de fysiske 
tiltakene i planforslaget er i stor grad knyttet til temaene busshåndtering, trafikk- og atkomstforhold fra 
fylkesveien, synlighet og skjerming mot naboer.  
 
Oppsummering av alle forhåndsuttalelsene knyttet til planforslaget og forslagsstillers kommentarer til 
disse finnes i vedlegg 11. Kopi av alle høringsuttalelsene finnes i vedlegg 12. 
 
2.4.2 Innspill i løpet av planarbeidet 
I utformingsprosessen har skriftlige innspill blitt utdypet, nyansert og endret gjennom muntlige 
tilbakemeldinger og dialog. Noen sentrale temaer har gått igjen underveis, og nedenfor framgår disse 
temaene og hvordan innspillene har påvirket planforslaget (se for øvrig kapittel 4 for full beskrivelse av 
tiltaket):  
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2.4.2.1 Et verdig og vakkert minnested med minnefaglige kvaliteter, og sammenheng med andre minnesteder 

I møter med representanter fra AUF, nasjonal støttegruppe, overlevende og pårørende er det flere som 
gir uttrykk for at minnestedet må bidra til at vi ikke glemmer, eller legger skjul på det som skjedde. 
Særlig AUF har påpekt viktigheten av å ikke tilsløre at det var et politisk angrep, ikke en ulykke eller 
katastrofe. Symbolikk, og plassering av navn har vært viktige temaer i møter med representanter fra 
støttegruppen, AUF og Utøya. Samtidig er disse opptatt av at minnestedet skal fungere sammen med 
en aktiv kai, i et rolig nabolag, og balansere minne og videre liv. Erfaringer fra gjenoppbyggingen av 
Utøya har vært en viktig referanse.  
 
I lokalsamfunnet er det flere som har hatt en avventende holdning til utformingen av selve minnestedet. 
Mange gir uttrykk for et ønske om et vakkert og verdig minnested, men har i mindre grad hatt konkrete 
innspill til selve utformingen. Forslaget til utforming er tatt godt imot av de aller fleste som har valgt å 
møte Statsbygg underveis i prosessen. Også naboer som ønsker en annen plassering har uttrykt at de 
synes utforming og symbolikk er vakker. Nærmeste nabo i sør har i møte med Statsbygg gitt uttrykk for 
at minnestedet oppleves som stort og dominerende. Også i debattinnlegg i avisene er dette noe som er 
blitt uttrykt av flere. Medvirkningsprosessen har vist at å få frem et forslag til utforming med tilslutning 
fra absolutt alle, og som likevel har de kvalitetene et nasjonalt minnested skal ha, ikke synes som en 
mulig oppgave.   
 
Temaet er ivaretatt ved at planforslaget tilrettelegger for å etablere et minnested med en konkret 

historisk referanse som kommer til uttrykk i form, men som samtidig både er vakker og med en åpenhet 

i seg som gir mulighet for refleksjon og fortolkning, og balanserer minne med videre liv. Sammen med 

utformingen vil tekst være viktig for å gi informasjon om minnestedet og 22. juli. 

 

Se for øvrig kap. 4.2 for beskrivelse av utforming og kap. 6.6.3 for opplevelse av tiltaket. 
 

2.4.2.2 Å ivareta dagens funksjoner og kvaliteter 

For AUF som grunneier og Utøya er det viktig at minnestedet og tilhørende tiltak ikke hindrer de 
funksjonelle behovene knyttet til atkomst, og arrangementer på Utøya. Nær sagt alle vi har møtt 
uttrykker at de er glade for at Utøya er tatt i bruk igjen etter 2011, og ser på aktivitetene der som 
positive, selv om flere også gir uttrykk for praktiske utfordringer knyttet til aktiviteten. 
 
Flere naboer gir også uttrykk for at dagens bruk av tomta er viktig og at området har en 
rekreasjonsverdi i dag. Både hyttenaboer og fastboende naboer, særlig de med eiendom på oversiden 
av fylkesveien, oppgir at de bruker planområdet (spesielt odden) for å bade, fiske eller lufte hunden, og 
at odden må tas vare på som naturområde.  
 
Temaet er ivaretatt ved at minnestedet skal utformes med vekt på balanse mellom å minnes og videre 

liv. Utformingen ivaretar dagens funksjoner i tråd med innspill fra Utøya AS, samtidig som vei, parkering 

og strandsonen skal være offentlig tilgjengelige. Omlegging av atkomstvei gir langt større plass nede 

ved kaia enn i dag, og gir fleksibilitet for funksjoner og bruk. I anleggstiden kan det bli aktuelt, etter 

avtale med grunneier, å bygge ny trapp for å sikre atkomst til vannet når planområdet blir utilgjengelig.   

 
Odden reguleres med hensynssone og skal ivaretas som et natur- og rekreasjonsområde, odden kan 

møbleres med en benk, og beplantes, andre tiltak tillates ikke.  

 

Se for øvrig kap. 6.8 om friluftsliv. 
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2.4.2.3 Busshåndtering, trafikk og atkomst 

I både skriftlige innspill fra naboer og Statens vegvesen, samt i dialog med naboer ved oppstart av 
utformingsfasen har trafikk og trafikksikkerhet vært sentrale tema. Spesielt håndtering av busser ved 
større arrangementer, feiloppstilte busser, og busser som snur på ugunstige steder er noe mange 
naboer er opptatt av og bekymret for. Dagens trafikksituasjon framstår som noe mange i nabolaget er 
opptatt av, og en kilde til konflikt, irritasjon og frykt for trafikkfarlige situasjoner. Bedre håndtering av 
buss er også sentralt i innspill fra Statens vegvesen.  
 
Fra midtveis i utformingsfasen (november 2018) har Statsbygg lagt fram forslag om å legge om 
atkomstveien, og dette er innarbeidet i planforslaget. Omlegging av dagens atkomstvei er et stort grep 
som ikke framgikk av planprogrammet, og har derfor fordret bred og god forankring.  
 
Forslag om ny atkomstvei er tatt godt imot av samtlige vi har møtt underveis. For støttegruppen og 
pårørende gir den nye veien en verdig og god atkomst, der minnestedet blir enden av reisen. For AUF 
og Utøya gir den omlagte veien større fleksibilitet og bedre plass. I nabolaget vil tiltaket bidra med 
trafikksikkerhet, særlig fordi busser ikke lenger skal stå oppstilt ved fylkesveien. Forslaget er diskutert 
med Hole kommune og Statens vegvesen i eget møte. I nabolag og lokalsamfunn har mange uttrykt 
lettelse over at bussoppstilling vil flyttes ned til kaia. Selve veitiltaket vil også gjøre at minnestedet ikke 
vil synes fra fylkesveien, noe som også er viktig for flere lokalt. 
 

Temaet er ivaretatt gjennom at planen sikrer opparbeidelse av ny atkomstvei. Den nye veien vil 

medføre at busser fra både nord og sør kan kjøre av fylkesveien og ned til kaia. Ved kaia skal det være 

oppstillingsplass for to busser, og snumulighet for en tredje. Ved spesielle arrangementer der det er 

behov for flere bussoppstillingsplasser kan deler av parkeringsarealet stenges. For å ivareta viktige 

hensyn i anleggsfasen er det stilt krav om dokumentasjon ved søknad om igangsettingstillatelse, samt 

utarbeidet et program for bærekraftig byggeplass og drift. Atkomstvei og parkering skal være ferdig 

opparbeidet før minnestedet kan tas i bruk. 

 
Se for øvrig kap. 4.3 for nærmere beskrivelse av tiltaket, og 6.2 for vurdering av trafikale konsekvenser. 
 

2.4.2.4 Synlighet og skjerming 

I møte med de nærmeste naboene har skjerming og avbøtende tiltak vært relevante temaer: Nabo i sør 
ønsker ikke et minnested ved kaia, men har likevel deltatt i møter og hatt dialog med Statsbygg. De 
ønsker mest mulig skjerming mot egen eiendom i form av vegetasjon. Samme nabo opplyser at det ved 
flere anledninger er folk som går inn på deres eiendom, og at de ønsker skjerming mot ferdsel i form av 
et gjerde. De ønsker også at eksisterende tre (stor selje) som står på AUFs eiendom tas vare på. Treet 
har verdi som et stort og veletablert tre, som gir skjerming mot naboeiendom. Det har vært drøftet 
andre former for skjerming, blant annet om et servicebygg kunne plasseres sør for parkeringsplassen. 
Nabo har ikke ønsket servicebygg som skjerming, og planforslaget åpner derfor ikke for bebyggelse 
mot nabo i sør. De ønsker heller ikke ferdsel tett på, så det åpnes ikke for snarvei/trapp sør i 
planområdet til tross for at dette er foreslått av en annen nabo.  
 
Innspillene ivaretas ved at planen sikrer etablering av flersjiktet vegetasjon mot naboeiendommen for å 

skjerme for innsyn. Et eksisterende tre reguleres til bevaring i tråd med ønske fra nabo. Planforslaget 

hjemler også at det settes opp et gjerde i tomtegrensen mot sør for å hindre ferdsel. Gjerdet og 

vegetasjon skal være etablert før minnestedet åpnes. 

 
Rett nord for minnestedet ligger to strandparseller (et båthus og en fellesbrygge). Nærmeste nabo (eier 
av båthuset) har i møter foreslått skjerming i form av en vegetasjonskledd odde som strekker seg ut i 
vannet, og som kan skjerme eiendommene nord for kaia. Samtidig ønsker de ikke tiltak som kaster 
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skygge over strandparsellen. De oppgir at de bruker planområdet som atkomst til sin strandparsell, og 
at de fortsatt ønsker denne muligheten opprettholdt. Også enkelte brukere av den lille brygga nord for 
båthuset foretrekker å gå via AUFs eiendom framfor den bratte trappen fra fylkesveien. Hyttenabo nord 
for de to strandparsellene har uttrykt bekymring for at folk vil ferdes fra minnestedet, via de to 
strandparsellene og over til deres eiendom. 
 
Basert på dialog med eier av båthus og hyttenabo i nord foreslås det derfor at det etableres et gjerde 

med port i tomtegrensen nord for minnestedet. Tiltaket vil ikke hindre ferdsel til strandparsellene, men 

kan bidra til å begrense uønsket ferdsel, og avgrense planområdet. Det er lagt inn byggegrense på 4 

meter fra eiendomsgrense til minnestedet langs naboeiendom i nord, og planen åpner for vegetasjon 

noe lenger ut i vannet enn i dag, på en liten oppbygget odde i tråd med innspill fra nabo. Planforslaget 

sikrer at det etableres flersjiktet vegetasjon mot naboeiendommer i nord for å skjerme for innsyn. 

 
Hyttenabo på oversiden av veien har vært opptatt av ikke å se minnestedet fra egen eiendom. 
Skjerming er også viktig for de som skal besøke minnestedet og som ønsker å sitte skjermet og lunt.  
 
Temaet er ivaretatt ved at minnestedet plasseres på det minst eksponerte stedet på tomten, og benker 

plasseres på de mest skjermede områdene. Ved omlegging av atkomstveien vil synligheten fra 

fylkesveien bli ytterligere redusert, og personer som ferdes langs veien vil ikke se minnestedet dersom 

de ikke ønsker. Minnestedet vil i svært liten grad være synlig fra eiendommer på oversiden av veien. 

 
Vegetasjon vil spille en viktig rolle i planområdet både som romdannende og skjermende elementer. 
Temaet redegjøres for særskilt under kap. 6.6 synlighet og landskapsvirkning.   
 

2.4.2.5 Aktiviteter, adferd, drift og vedlikehold 

Flere naboer har i skriftlige og muntlige innspill uttrykt bekymring for antall besøkende og type 
aktiviteter et minnested vil medføre, og hvordan besøkende vil oppføre seg. Bekymringen knytter seg 
særlig til to forhold. Det ene er uønsket adferd i form av bl.a. forsøpling, bobilturisme og stort antall 
bussturister. Mange i lokalsamfunnet er også opptatt av at minnestedet ikke profileres som en 
turistattraksjon. Det andre er aktiviteter knyttet til stedets funksjon som et minnested etter en 
terrorhendelse, ved at stedet blir et sted for å sørge, med en stemning der naboer føler de må ta 
hensyn eller legge bånd på seg, eller stadig bli minnet om 22. juli. Noen gir uttrykk for at det ikke er 
selve minnestedet eller utformingen de frykter, men hva et minnested vil bringe med seg av aktivitet. 
Dette forholdet påpekes også i rapporten fra klinikk for krisepsykologi. 
 
Svært mange er opptatt av at planområdet bør skjøttes godt og holdes rent og ryddig. Flere er opptatt 
av at det blir pent, åpent og tilgjengelig og at busstrafikken håndteres på en god måte. Mange naboer 
mener at det er behov for offentlig toalett på kaia, for å unngå at folk bruker buskene. Flere naboer 
forteller at det står bobiler på eiendommen, og at de ikke synes slik aktivitet hører hjemme på området. 
 
Planforslaget innebærer en generell oppgradering og forskjønning av området, og det stilles krav til 

beplantning og materialbruk. Statsbygg skal ha ansvar for drift av minnestedet, og skal inngå en 

samarbeidsavtale med AUF om bruk og drift på området for øvrig. Som en del av driftsavtalen vil det 

holdes årlige møter der behov for endring, eller eventuelle regulerende tiltak skal vurderes ut fra behov. 

Reguleringsplanen sikrer etablering av toalett. Overnatting i bobil vil ikke være tillatt. Planforslaget vil 

sikre en langt bedre håndtering av trafikk og besøk enn i dag. For å ta høyde for utvikling og tid er det 

lagt inn i Program for bærekraftig byggeplass og drift at trafikksituasjonen skal evalueres. Det åpner for 

muligheten til å innføre regulerende tiltak som tidsbestemmelser for parkeringsplasser, ved behov. 
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Besøksanalysen fra 2017 er oppdatert, og ligger vedlagt planforslaget som en del av 

beslutningsgrunnlaget. Av besøksanalysen fremgår det at et minnested ved Utøyakaia ikke vurderes 

som en fremtidig turistattraksjon. Den største interessen vil trolig komme fra innbyggerne i regionen, 

hytteeiere, sesongcampere og andre gjester med lang oppholdstid i regionen. En økende interesse for 

arkitektur kan også gi grunnlag for besøk. Det antas at besøkende først og fremst vil være individuelt 

reisende med et forhold til historien og ikke masseturister på korte stopp. Statsbygg vil heller ikke ta 

initiativ til å skilte minnestedet som en attraksjon. 

 

Se forøvrig kap. 6.2.1 og vedlegg 3 Besøksvurdering 2019.  
 

Når det gjelder kaias funksjon som et sted for savn og ettertanke legges det til grunn at området 

allerede i dag har en slik funksjon, og at tilrettelegging vil gjøre at minne og videre liv skal fungere side 

om side, slik som det gjør på Utøya. 

 

2.4.2.6 Skilting og lesbarhet 

Samtidig som det ikke er ønskelig at minnestedet profileres som en turistattraksjon, mener mange det 
er viktig med god skilting slik at folk finner fram, og ikke kjører feil. Flere naboer forteller om besøkende 
som kjører feil i avkjørsler, eller ikke finner fram og går rundt i området og spør om veien.  
 

Trafikkrapporten anbefaler å fjerne dagens skilting ved tomten og oppføre et nytt og tydeligere skilt ved 

den nye avkjørselen. Dette kan f.eks. vise til Utøya og minnested. I dette ligger også en vurdering av 

om skiltene «Utøya 250 m» kan fjernes. I tillegg vil mer informasjon om 22. juli og Utøya settes opp ved 

minnestedet, noe som kan bidra til at færre nysgjerrige har behov for å spørre lokalbefolkningen om 

hendelsen. I program for bærekraftig byggeplass og drift er anbefalinger fra trafikkrapporten 

innarbeidet. Skilting langs fylkesveien er avhengig av godkjennelse fra Statens vegvesen.  

 

2.4.2.7 Hedring av frivillig innsats 

Frivilliges innsats 22. juli var av stor betydning og 22 mennesker har mottatt kongens 
fortjenestemedalje for edel dåd etter innsatsen de gjorde den dagen. Langt flere bidro med innsats 
både på vann og på land. «Snarrådig og heltemodig innsats fra fastboende i Hole kommune og 
campingturister på Utvika camping bidro til at skadeomfanget og antall omkomne ikke ble enda større.» 
(22. juli dommen- lovdata). I forhåndsuttalelsene kom forslag om å etablere en liten bryggeløsning for 
småbåter på Tyrifjorden, som er tatt til følge og innarbeidet som del av minnestedet. Klinikk for 
krisepsykologi har anbefalt at frivillige tas med på råd om hvordan de skal hedres, og temaet har vært 
diskutert flere ganger. Av de frivillige vi har møtt underveis er det noen som gir uttrykk for at de ikke har 
behov for at minnestedet hedrer dem, mens andre mener det bør fremgå at innsatsen som ble gjort i 
nabolaget 22. juli er helt spesiell.  
 
Innspillet om en liten bryggeløsning er ivaretatt ved at det ved minnestedet vil være mulig å fortøye 

fritidsbåter, og dermed også ankomme minnestedet med båt. Folk i fritidsbåter på Tyrifjorden var svært 

viktige 22. juli- og trappen som utgjør minnestedet starter i vannet der det danner en enkel brygge. På 

denne måten knyttes både vannet, og båtene direkte sammen med den øvrige utformingen. Den 

frivillige innsatsen skal også omtales som en del av teksten ved minnestedet. 

 

2.4.2.8 Lokalisering 

Diskusjon om lokalisering har fulgt minnestedet siden beslutning om nasjonalt minnested i Hole, og i 
den lokale debatten i Hole har lokalisering vært et gjennomgående tema. Ved oppstart av dette 
planarbeidet fikk Statsbygg en rekke innspill der det ble bedt om utredning av Utsikten som en del av 
planarbeidet. Disse innspillene ble vurdert av Statsbygg og Hole kommune ved fastsetting av 
planprogram. Statsbygg har ikke hatt i oppdrag å utrede andre lokaliseringer enn det som er besluttet 
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av regjeringen. Temaet lokalisering har dermed heller ikke vært et sentralt tema i dialog og medvirkning 
knyttet til utforming av minnestedet ved Utøyakaia. Føringen om at minnestedet skal ligge nord for kaia 
har vært fulgt underveis, og det er ikke kommet innspill om at minnestedet bør plasseres et annet sted 
på tomten.  
 
Statsbygg erkjenner at det er sterkest uenighet lokalt om selve lokaliseringen, men innspill knyttet til 

dette ble vurdert ved fastsetting av planprogrammet september 2018. Temaet er ivaretatt ved at 

føringer fra fastsatt planprogram om plassering på tomten er fulgt i planarbeidet. 

 

2.4.2.9 Framdrift og realisering 

I møter med lokalsamfunn og naboer er det flere som forteller om belastning som følge av uenighet i 
nabolaget. I juli 2011 ble naboer, både fastboende og hytteeiere, 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. Åtte år senere er det 
fortsatt uenighet lokalt rundt opprettelse av minnested etter terrorangrepet. I møter med Statsbygg gir 
mange naboer uttrykk for at de ønsker ro i saken, og at realisering av minnestedet vil bidra til ro i 
lokalsamfunnet. Fra nasjonal støttegruppe og AUF formidles en klar forventning om at minnestedet bør 
stå ferdig til 10-års markeringen for 22. juli.  
 
Temaet avhenger av flere usikre forhold, og kan ikke sikres av Statsbygg alene. En realisering til juli 

2021 forutsetter bl.a. at Hole kommune gir plan- og byggesaksbehandlingen prioritet. Statsbygg har for 

øvrig stort fokus på framdrift og vil etterstrebe å få etablert minnestedet til 10 års markeringen. 

 
 

2.5 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 

2.5.1 Merknader til offentlig ettersyn av planforslag 
Planforslag for detaljregulering av nasjonalt minnested ved Utøyakaia har ligget ute på høring og 
offentlig ettersyn i perioden 25.11.2019 til 17.01.2020. 
 
Det er mottatt totalt 65 høringsuttalelser. Av disse er fire fra offentlige etater, 16 fra 
organisasjoner/foreninger og 45 fra privatpersoner. Uttalelser fra privatpersoner kommer både fra 
enkeltpersoner og fra flere avsendere. Flere av høringsuttalelsene er likelydende, eller tilnærmet 
likelydende. Disse utgjør 23 høringsuttalelser fra totalt 35 personer, og er gjengitt som høringsuttalelse 
4.1 og 4.2 i oversikten nedenfor og i vedlegg 21. 
  
De offentlige etatene har få eller ingen merknader til planforslaget. Statens vegvesen anbefaler at det 
innarbeides flere frisiktsoner, og dette tas delvis til følge. 
 
Ringerikskraft anbefaler en annen plassering av trafo på tomten. Dette tas til følge, og innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Generelt er det ofte de som ønsker en endring som uttaler seg til et planforslag på høring. I denne 
saken er det langt på vei slik at de som ønsker en endring ønsker en annen lokalisering- altså ikke en 
endring av planen, men et helt nytt planarbeid. Ved oppstart handlet mange av de private innspillene 
om ønsket om at «Utsikten» skulle utredes som en del av planarbeidet, og dette er fortsatt et sentralt 
tema i mange innspill. Det er også kommet en rekke innspill som er positive, og som gir en tilslutning 
uten å be om justeringer. At det er kommet en rekke tilsluttende uttalelser kan skyldes at bakgrunnen 
og hensikten med planarbeidet er helt spesielt- men det kan også skyldes historikken og diskusjonene 
knyttet til minnested i Hole. 
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De mottatte merknadene fra organisasjoner, foreninger og privatpersoner omhandler i stor grad enten 
en tilslutning til planforslaget eller et ønske om at det utarbeides helsekonsekvensutredning, utredning 
av alternativ plassering ved Utsikten eller at minnestedet skal plasseres vekk fra Utstranda. Det er også 
mottatt en rekke merknader knyttet til minnestedets utforming. Merknadene viser at oppfatningen av det 
foreslåtte minnestedets er delte, både med hensyn til utforming, størrelse og symbolikk. 
 

Nr Avsender Dato Kommentar 

 Myndigheter   

1.1 Statens vegvesen Region sør 11.12.2019  

1.2 Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.01.2020  

1.3 Viken fylkeskommune 10.01.2020  

1.4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20.12.2019  

 Organisasjoner og foreninger   

2.1 Ringerikskraft Nett 06.01.2020  

2.2 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 10.01.2020  

2.3 Støttegruppen 22. juli avdeling Vestfold 14.01.2020  

2.4 Støttegruppen 22. juli avdeling Møre og 
Romsdal 

16.01.2020  

2.5 Støttegruppen 22. juli avdeling Østfold 16.01.2020  

2.6 Støttegruppen 22. juli avdeling Rogaland 16.01.2020  

2.7 Støttegruppen 22. juli avdeling Sør-Trøndelag  16.01.2020  

2.8 Støttegruppen 22. juli avdeling Nord-
Trøndelag 

17.01.2020  

2.9 Støttegruppen 22. juli avdeling Hordaland 17.01.2020  

2.10 Støttegruppen 22. juli avdeling Troms 
Finnmark og Svalbard 

18.01.2020  

2.11 Støttegruppen 22. juli avdeling Akershus 17.01.2020  

2.12 Støttegruppen 22. juli avdeling Buskerud 17.01.2020  

2.13 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 17.01.2020  

2.14 Utøya AS 16.01.2020  

2.15 The European Wergeland Centre 16.01.2020  

2.16 Utstranda vel 16.01.2020  

 Privatpersoner  Adresse / kommentar 

3.1 Karin og Terje Lien 10.01.2020 Utstranda 359, 361 og 
363 

3.2 Jon Andreas Hasle 17.01.2020 Veivokterveien 4 

3.3 Tove Marit Hasle udatert Veivokterveien 4 

3.4 Jan Atle Dale 15.01.2020  

3.5 Ole Morten Jensen 25.11.2019 og 
09.01.2020 

Utstranda 465 

3.6 Lisbeth R Larsen 14.01.2020 Utstranda 707 

3.7 Anita Aubert 14.01.2020 Utstranda 540 

3.8 Tore og Vera Solheim 15.01.2020 Utstranda 313 

3.9 Anita, Adriana og Andrea Johbraaten udatert Utstranda 296 

3.10 Kjell Grorud og Liv Fagerhøi 16.01.2020 Ødeliveien 21 

3.11 Kristin Evensen 16.01.2020 Utstranda 529 

3.12 Anette Morén 15.01.2020 Øgardsvika 2 

3.13 Rasmus Lindberg 16.01.2020 Øgardsvika 2 
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3.14 Inger Lise Øen, Cecilie Hagen, Stian og Even 
Frogh 

16.01.2020 Utstranda 103 og 105 

3.15 Aishia Fox udatert Veivokterveien 3 

3.16 Janecke Reed-Larsen 17.01.2020  

3.17 Adam Wolech 17.01.2020 Utstranda 265 

3.18 Per Holand 17.01.2020  

3.19 Dag-Kjetil og Maria Holtane-Berge 17.01.2020 Utstranda 265 
To likelydende innspill 

3.20 Per Albertsen og Thomas Østeng 27.12.2019 Ødeliveien 22 

 Felles og likelydende innspill  Adresse 

4.1 Likelydende innspill mottatt fra 30 personer: 
Ole Morten Holst-Sværi 
Anita Lien Lillestrøm 
Martin Nikolai Lien Lillestrøm 
Oona Victoria Hallquist Keiserdalen 
Knut B. Bjerke 
Kjell Lysne  
Tanya Janusa 
Vigdis Hurum 
Gunnar Eldstad 
Christer Lillestrøm 
Jan Gullby 
Tommy Lien 
Monica Martinussen Lien 
Karine E. M. Lien 
Camilla Hermansen 
Rebecca Hermansen 
Ronny Hermansen 
Heidi Hermansen 
Liv Øverby Olsen 
Terje Edvartsen 
Brit Edvartsen 
Harald Sivertsen 
Nina Sandberg 
Reidar Fredrik Olsen 
Eva Junker Mydland 
Elenor Junker Mydland 
Tore Kvalvik 
Brede Johbraaten 
Ronny Rein Hagen 
Christel Hagen 

Udatert  
Utstranda 359 
Utstranda 359 
Utstranda 359 
Utstranda 359 
Ødeliveien 19 
Helleveien 3 
Helleveien 3 
Helleveien 5 
3550 Gol 
Utstranda 361 
Utstranda 263 
Ødeliveien 7 
Ødeliveien 7 
Ødeliveien 7 
Utstranda 190B 
Utstranda 190B 
Utstranda 190B 
Utstranda 190B 
Utstranda 192 
Utstranda 350 
Utstranda 350 
Utstranda 363 
Utstranda 363 
Ødeliveien 20 
Ødeliveien 20 
Ødeliveien 20 
Lihøgdaveien 21 
Utstranda 289 
Veivokterveien 2 
Veivokterveien 2 

4.2 Innspill mottatt fra 5 personer som i hovedsak 
er likelydende med innspill 4.1: 
Jørn Øverby 
Fredrik Ruud Sawkins 
Anne-Gry Ruud 
Didrik Ruud Sawkins 
Niklas Sawkins 

  
 
Utstranda 190A 
Utstranda 183 
Utstranda 183 
Utstranda 183 
Utstranda 183 
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Da Statsbygg varslet oppstart av planarbeidet, kom det inn totalt 19 ulike merknader. Tre av disse var 
sendt inn likelydende av flere avsendere, hhv. fra to, 92 og 62 avsendere. Totalt sett mottok dermed 
Statsbygg langt over 150 innspill ved oppstart. 

Da høringsfrist for offentlig ettersyn av selve planforslaget gikk ut i januar 2020, hadde Hole kommune 
mottatt 65 høringsuttalelser fra ca. 85 avsendere/enkeltpersoner. Det har altså kommet inn langt færre 
innspill ved høring av planforslaget enn ved oppstart. Spesielt er det kommet inn færre innspill fra 
privatpersoner, mens innspillene fra organisasjoner har økt betraktelig. 

Mange privatpersoner har kun gitt innspill ved oppstart, og av de som har gitt innspill til planforslaget er 
det også noen nye avsendere som ikke ga innspill til oppstart. Hva som skyldes at færre uttaler seg ved 
offentlig ettersyn er vanskelig å vite. For noen kan det være at deres innspill og synspunkter langt på 
vei er ivaretatt underveis, og at de ikke ser det som nødvendig å gi en ny uttalelse. Andre kan mene at 
deres synspunkt ikke er vektlagt, og at de ikke ser noe poeng i å uttale seg igjen. 

Etter Statsbyggs syn må de samlede innspillene til planarbeidet, både ved oppstart og offentlig ettersyn 
legges til grunn for forståelse av meningsbildet. Planmaterialet som har vært på offentlig ettersyn er 
omfattende å sette seg inn i, og Statsbygg er klar over at et stort antall vedlegg og omfangsrike 
rapporter kan gjøre at folk unnlater å uttale seg. Statsbygg har etterstrebet tilgjengeliggjøring av 
materialet og har laget en innsynsmodell/kartløsning der relevante illustrasjoner inngår. Vedlegg 16, 
figurer som viser hva som sikres i kart og bestemmelser, er også viktig for å formidle på en enkel måte 
hvilke tiltak som hjemles i planen. Hole kommune inviterte til åpen kveld i høringsperioden, der både 
kommunen og Statsbygg var til stede. Kun én person kom innom. Statsbygg har heller ikke fått noen 
spørsmål om planforslaget i høringsperioden. Det legges derfor til grunn at de som har ønsket, har 
mottatt nødvendig informasjon.  

2.5.2 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 
Høringsuttalelser omfatter i de fleste plansaker forslag og ønsker om endring av det som foreslås. I 
denne saken er det langt på vei slik at de som ønsker en endring ønsker en annen lokalisering, altså 
ikke en endring av planen, men et helt nytt planarbeid. Forslag om endringer i planen er derimot relativt 
begrenset, og dette gjenspeiles nedenfor i hvilke endringer som foreslås før annen gangs behandling. 
Følgende endringer er innarbeidet i planforslaget etter offentlig ettersyn: 
 
Trafo 
På bakgrunn av innspill fra Ringerikskraft foreslås det å flytte trafo fra felt SVT2 (ved fylkesveien) til 
bestemmelsesområde #1 (bak støttemur, under ny adkomstvei). Reguleringsbestemmelsene 
oppdateres slik at hjemmel for å plassere en trafo i felt SVT2 tas ut, og at det åpnes for å plassere en 
trafo innenfor regulert bygning/rom i bestemmelsesområde #1. Antall tillatte dører/porter i 
forstøtningsmur innenfor bestemmelsesområdet endres fra tre til fire. 
 
Frisikt 
På bakgrunn av Statens vegvesens anbefaling, innarbeides frisiktsone ved gangkryssing over 
fylkesveien fra felt SGS2 sør i planområdet. Frisiktsonen reguleres med 2x65 m. I tillegg er det lagt inn 
en frisiktsone fra atkomstvei mot fortau/gang-/sykkelvei felt SGS1. Frisiktsonen reguleres med 3x35 m. 
 
Toalett 
På bakgrunn av at det er gjennomført videre detaljering i prosjektet er det vurdert at det ikke er aktuelt å 
plassere toalett innenfor bygning i bestemmelsesområde #2. Hjemmelen for dette tas ut av 
reguleringsbestemmelsene. Dette medfører at toalett skal etableres innenfor bestemmelsesområde #1. 
 
Utfylling i sjø 
Etter supplerende grunnundersøkelser og i dialog med Hole kommune og Fylkesmannen, innarbeides 
det en bestemmelse til felt VFV1 om at oppfylling av rene masser tillates, kun der dette er nødvendig 
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for å sikre stabil strandsone i felt LF1 (der minnestedet skal plasseres). Tilsvarende bestemmelse 
innarbeides i felt VS2 (brygge/rampe for MS Thorbjørn), slik at det er sikret stabilt fundament for 
kai/rampe. Endret reguleringsbestemmelse er drøftet med Fylkesmannen. Det er vurdert av biolog 
hvorvidt det er sannsynlig at det er naturverdier i den berørte delen av sjøbunnen, og ikke funnet 
grunnlag for dette eller behov for å gjennomføre nærmere kartlegging. 
 
Justering av formålsgrenser mellom parkering, småbåthavn og friluftsformål 
På bakgrunn av at det er gjennomført videre detaljering av overvannsløsning foreslås en liten justering 
av formålsgrense der felt VS2, SPA og LF2 møtes. Justeringen er begrunnet i å tilrettelegge for en mer 
hensiktsmessig overvannsløsning, og bedre kunne sikre håndtering og rensing av overvann på egen 
tomt. Justeringen er vurdert opp mot friluftsformålet og hensynssone naturmiljø, og kommer ikke i 
konflikt med naturmiljølokaliteten som er funnet i området, eller en sikkerhetssone rundt denne. 
 

 
Figur 2-2 Figur som viser justerte formålsgrenser. Revidert forslag til venstre. Opprinnelig forslag til offentlig ettersyn til 
høyre. 
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3 Planområdet- dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensning 

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 234/7 og 234/159 med adresse Utstranda 349 og 347. 
Disse eies av hhv. AUF og Statsbygg. Eiendommenes samlede areal er i underkant av 7,5 daa. I tillegg 
omfatter planområdet del av Tyrifjorden og del av fylkesvei 2848 (tidligere fv. 155) Utstranda med 
sideareal. Dette er fylkeskommunal eiendom (gnr/bnr 2155/1) som inngår i planområdet for å sikre 
tilstrekkelig areal til utforming av avkjørselen/krysset mellom atkomstveien til Utøyakaia og fylkesveien. 
 

 
Figur 3-1 Planområdet fra varsel om oppstart (t.v.) og plankart som viser gjeldende regulering fra 2014 (Reguleringsplan 
for Utøystuen). 

3.2 Planstatus 

Reguleringsplan for Utøystuen, vedtatt 24.03.2014, er gjeldende plan for området. Planen tilrettelegger 
for atkomstvei, parkering, friluftsformål og brygge slik det er utformet på tomten i dag. I tillegg åpner den 
for boligbebyggelse på gnr/bnr 234/159, og bygning for bruk som leskur og lager/bod ved kaia.  
 
Planforslagets avgrensning tilsvarer gjeldende plan mot naboeiendommer i nord og sør, og omfatter 
noe mer av fylkesveien mot øst og Tyrifjorden mot vest. 
 
I kommuneplan for Hole 2009-2019 er Utøyakaia avsatt til LNF-område, men som følge av tidspunkt for 
vedtak gjelder reguleringsplan fra 2014 foran kommuneplanens arealdel fra 2009. 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. 
 

3.3 Landskap, terreng og klima 

Planområdet ligger langs Tyrifjorden, Norges femte største innsjø, som utgjør et stort og åpent 
landskapsrom vest for tomten. Det er direkte sikt fra planområdet ut i Tyrifjorden mot Utøya. Øst for 
planområdet stiger terrenget bratt mot den langstrakte Tømmeråsen, som sett fra vest består av 
langstrakte felt med fjellvegger og ur, store partier med bar- og løvskog, samt bebyggelsen langs 
Utstranda med åpne arealer og løvskog.  
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Figur 3-2 Utstranda med Utøyakaia sett fra Utøya. Tømmeråsen i bakgrunnen. 

Planområdet er bratt og faller mot vest. Fylkesveien ligger på kote +78/79, mens Tyrifjorden har regulert 
vannstand mellom kote +62 og +63. Den søndre delen av planområdet utvider seg mot Tyrifjorden i et 
større, flatere parti der det i dag er anlagt parkering.  
 
Den bratte skråningen fra fv. 2848 ned mot fjorden er forholdsvis åpen etter at ny atkomstvei ble bygget 
for noen år siden. Området fremstår ganske annerledes i dag enn hvordan det så ut i 2011. Den nye 
veien ligger på en terrengfylling som fremstår fremmed i det øvrige landskapet. Vegetasjon på tomten 
er hovedsakelig løvskog av variert alder, men også noe gran. Vest for parkeringsplassen er et 
naturområde hvor det i liten grad er gjort inngrep. Her er terrenget grunnlendt med eksponert grunnfjell 
samt noen løv- og furutrær. Mot naboeiendom i sør finnes flere større trær, bl.a. en større selje. Mot 
naboeiendom i nord vokser det flere oretrær (svartor). 
 
Som følge av at eiendommen faller mot Tyrifjorden i vest, har den gode solforhold på ettermiddag og 
kveld. Vind fra sør og nord er de dominerende vindretningene over Tyrifjorden. Fremherskende 
luftstrømmer over tomteområdet er mellom sør og vest om sommeren, og nordøstlig en stor del av 
vinteren. Den nordre delen av tomten der minnestedet er planlagt, fremstår som skjermet ved de 
fremherskende vindretningene, mens vestre del av tomten er mer eksponert. 
 

3.4 Dagens bruk og funksjon 

AUFs eiendom 
Gnr/bnr 234/7 er på ca. 6000 m2, eies av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) og drives av 
driftsselskapet Utøya AS. Området fungerer i dag som atkomst, parkering og kaiområde til Utøya, og 
omstigningspunkt for besøkende og varetransport som benytter båttransport til Utøya. Atkomst- og 
parkeringsområdene er betydelig endret etter juli 2011, med store terrenginngrep for ny atkomstvei.  
 
Besøkende til Utøya kommer i hovedsak med buss eller i egne biler. Det er opparbeidet et areal som 
tilrettelegger for ca. 40 parkeringsplasser for bil på eiendommen. Det er ikke egne opparbeidede HC-
plasser. Busser stanser på tilrettelagt holdeplass langs fv. 2848. Holdeplassen er opparbeidet med 
plattform for av- og påstigning. Denne strekker seg frem til avkjørselen, slik at fotgjengere har 
trafikksikker atkomst langs fylkesveien. Fra fylkesveien går fotgjengere i atkomstveiens kjørebane for å 
komme ned til kaia. Busser kan ikke snu på holdeplassen, og større busser kan ikke kjøre ned til 
parkeringsplassen. Atkomst for gående og syklende generelt er via fv. 2848 Utstranda, hvor det ikke er 
etablert fortau eller gang-/sykkelvei.  
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Der atkomstveien kommer ned til parkeringsplassen og kaia, ligger en enkel brygge/kai. Denne er kun i 
bruk av mindre båter. MS Thorbjørn, som brukes for hoveddelen av transport til Utøya, går inn i fjæra 
sør for kaia, der det er opparbeidet en gruset plass for lasting og lossing. Innenfor gjeldende 
reguleringsplan kan det oppføres en bygning for vente- og registreringsfunksjoner i tilknytning til kaia. 
 

 
Figur 3-3 Dagens situasjon ved Utøyakaia og atkomst fra fv. 2848. Flytebrygga til venstre i bildet var midlertidig og er i 
dag fjernet. Foto: Rasmus Lindberg 

Sør på eiendommen, nedenfor fv. 2848 står en trafo. Fra denne går en nedgravd høyspent kabel som 
fortsetter som sjøkabel til Utøya. I tillegg krysser en nedgravd lavspent kabel eiendommen fra 
fylkesveien og ut til Utøya.  
 
Statsbyggs eiendom 
Gnr 234/159 er på ca. 1500 m2, eies av Statsbygg og ligger nord for AUFs eiendom. Eiendommen er 
regulert til spredt boligbygging, men tidligere bolig er fjernet og eiendommen er ikke bebodd i dag. Det 
står et uthus/sekundærbygning og to båthus på eiendommen. Det er tilgang til privat vann som kan 
pumpes opp via et pumpehus på gnr/bnr 234/7, men eiendommen er ikke tilknyttet avløp.  
 
Naboeiendommer 
Sør for planområdet ligger en større boligeiendom på gnr/bnr 234/5, Utstranda 363. Nord for 
planområdet ligger en privat strandparsell med båthus. Deretter ligger et område med felles båtbrygge 
for flere hytteeiere. Eiendommene benyttes bl.a. til bading. Nord for disse eiendommene ligger flere 
fritidsboliger. Øst for planområdet og fylkesveien ligger flere bolig- og fritidseiendommer.  
 
Utøya  
Utøya eies av AUF og driftes av Utøya AS. Fire år etter angrepet på Utøya ble arbeidet med fysisk 
rehabilitering og fornyelse på øya innledet, etter lengre tids dialog med pårørende og berørte parter. 
Mange enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter har bidratt til at Utøya igjen kan bli en viktig arena 
for ungdom. Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. 
På øya tilrettelegges det for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Utøya er en pedagogisk 
læringsarena for ungdom, med et verdig minnested primært tilrettelagt for pårørende.  
 
AUF arranger årlig politisk sommerleir på øya. Øya leies også ut til diverse andre ungdomspartier og 
politiske ungdomsorganisasjoner. Det tilbys 90 overnattingsplasser, samt møterom og konferansesal 
som tar opptil 250 personer. I perioden påske til jul kommer det jevnt over hundrevis av mennesker til 
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Utøya, norske og utenlandske, for å møtes, for å minnes og for å diskutere. På øya blir det tilbudt 
mange ulike læringsaktiviteter for ungdom, slik at unge mennesker får mulighet til å snakke om 
demokratiet. Utøya skal også i framtiden brukes til minnemarkeringer, undervisning, kurs, møter, 
konferanser og sommerleirer.  
 

3.5 Atkomst, trafikk og besøkstall 

Dagens atkomst og trafikk 
Fv. 2848 Utstranda forbi Utøyakaia har en ÅDT (gjennomsnittlig trafikkmengde i løpet av et døgn) på 
550 kjøretøy. I de tilfeller der E16 stenges og fv. 2848 fungerer som omkjøringsvei, øker ÅDT til omtrent 
12 500 kjøretøy. Biler som skal til Utøyakaia ankommer via fv. 2848 og privat atkomstvei ned til 
parkeringsplass på eiendommen. Avkjørselen ligger på en tilnærmet rett del av fylkesveien med gode 
siktforhold. Nedkjørselen har et fall som varierer fra 5 % (1:20) i den øverste delen til 12,5 % (1:8) på 
det bratteste.  
 
Dagens besøkstall 
I 2016 til 2018 var det mellom 6 000 og 6 100 besøkende til Utøya hvert år, hvorav de aller fleste 
ankom via Utøyakaia. I overkant av 2000 av disse besøkende kom i forbindelse med AUFs sommerleir 
(1 500 personer) og 22. juli-markeringen på Utøya (500 besøkende). I 2019 opplyser Utøya AS at de 
har hatt totalt 6 700 besøkende, og de forventer ca. 7 000 besøkende i 2020. I tillegg til de som reiser 
ut på øya, er det daglig privatbiler som kjører nedom kaia for å kunne se ut mot Utøya og minnes 
hendelsene 22. juli 2011. 
 

3.6 Grunnforhold og flomfare 

Berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser at berggrunn på tomten utelukkende 
består av en rødbrun sandstein, tilhørende den såkalte Ringeriksgruppen. Det er mye blottlagt berg i 
planområdet, særlig i nordre/midtre del og ute på odden langs vannet i søndre del. 
 
Nasjonal løsmassedatabase fra NGU viser at løsmassene i området består av havavsetninger. 
Resultatene fra utførte grunnundersøkelser viser at der det er løsmasser, består disse av et topplag av 
fyllmasser med 3-10 meter mektighet, over naturlige løsmasser av leire og silt. Videre ned mot 
bergoverflaten er det registrert morene. 
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Figur 3-4 Kart med beregnet utstrekning på 200-årsflom (t.v.). Kilde: NVE Atlas. Graf som viser vannstand i Tyrifjorden 
målt ved Skjerdal i perioden april til juni 2019 (øverst t.h.). Kilde: NVE. Bilde som viser høy vannstand i området der 
minnestedet skal plasseres. Foto: Jon Andreas Hasle 

Tyrifjorden er regulert med dam i utløpet ved Vikersund. Reguleringshøyde er 1 meter og etter 
konsesjon skal vannstand i Tyrifjorden være mellom 62,0 og 63,0 meter over havet. Tilgjengelige 
registreringer viser at vannstanden ofte er høyere enn kote 63,0, særlig i forbindelse med den årlige 
vårflommen og tidvis også høstflommen. Vannstand ved 200-årsflom er beregnet til kote +65,6. Kartet 
under viser at estimert vannstand ved 200-årsflom dekker store arealer ved dagens brygge og 
parkering, samt området der minnestedet er planlagt.  
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4 Planforslaget 

Forslag til reguleringsplan er basert på et skisseprosjekt (vedlegg 14 til planforslaget) som skal legges 
til grunn for det videre prosjekteringsarbeidet. I neste prosjekteringsfase skal detaljer i utformingen og 
materialbruk avklares, og det kan medføre justeringer på illustrasjoner som vises i planforslaget. 
Illustrasjonene er dermed ikke juridisk bindende. 
 

4.1 Overordnet konsept for det nasjonale minnestedet ved Utøyakaia 

Et nasjonalt minnested ved Utøyakaia har en beliggenhet på et sted der hendelsene 22. juli faktisk 
skjedde. Det var herfra leirdeltakerne ble fraktet over til øya med fergen MS Thorbjørn. Det var også 
herfra terroristen, kledd som politimann, fredag ettermiddag 22. juli ble fraktet over til Utøya. Senere 
samme dag ble Utøyakaia base for en av de største redningsaksjonene som har funnet sted på norsk 
jord. Hit kom ungdommer som hadde svømt fra øya, eller blitt plukket opp av lokale båtfolk. Fra kl. 
18.40 var Utøyakaia første mottakssted, hvor seks legeteam håndterte akuttbehandling og transport for 
videre behandling. Utøyakaia var et omdreiningspunkt 22. juli og representerer ikke bare terror, men 
også heltemot, redning og videre liv. 
 
Mange privatpersoner har etter hendelsene valgt å komme til kaia på eget initiativ, og på den måten tatt 
stedet i bruk som et slags minnested. Et nasjonalt minnested ved Utøyakaia vil synliggjøre 
sammenhengen mellom hendelsene i Oslo og på Utøya. Behovet for informasjons- og besøkssenter 
dekkes i dag i regjeringskvartalet og på Utøya, og det legges ikke opp til at et minnested ved Utøyakaia 
skal endre den etablerte tradisjonen med årlige minnemarkeringer i regjeringskvartalet og på Utøya. 
 
Ved utforming av minnestedet har tidslinjen for 22. juli-angrepet, Utøya-fergen MS Thorbjørn, vannet i 
Tyrifjorden og solens gang som uttrykk for tid vært viktige elementer. Tidslinjen for hendelsene har vært 
sentral for all formidling av terrorangrepet. Solens gang er valgt som et grunnleggende uttrykk for 
tidsforløp, og det er solens posisjon på himmelen og retningen på sollyset på avgjørende tidspunkt 
under terrorangrepet som har gitt geometrien til minnestedet. Vannet og den varierende vannstanden 
er nært knyttet til minnestedet. Det er vannet som skiller Utøya og Utstranda fra hverandre, og samtidig 
binder det sammen. Vannet i Tyrifjorden spilte en viktig rolle under angrepet i 2011. MS Thorbjørn gir 
minnestedet en seremoniell karakter, der hver ny overfart med ungdom til øya er en bekreftelse på at 
verdiene som ble angrepet 22. juli 2011 består og er styrket. 
 

4.2 Utforming av minnestedet 

Minnestedets utforming har til hensikt å skape et vakkert sted der ofrene for terrorangrepet 22. juli 2011 
og lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet kan minnes og hedres, og der dagens friluftsaktiviteter 
og kommunikasjon til og fra Utøya kan opprettholdes. 
 
Minnestedet etableres i den nordre enden av tomten, ved foten av den eksisterende bergveggen. Det 
består av en trapp som kan utformes i lokal stein, slik at den har referanser til synlig stein i området. 
Trappen begynner i vannet ved rampen til MS Thorbjørn. Der danner den en enkel gjestebrygge til 
båtfolket på Tyrifjorden. På brygga plasseres en lyktestolpe som markerer havna og forbinder den med 
kaia på Utøya tvers over det brede sundet. Trappen fortsetter inn på land og buer seg slik at den 
danner to avgrensede plassrom mot vannkanten. Den første buen er rettet mot solen slik den stod på 
himmelen på det tidspunktet da bomben eksploderte i regjeringskvartalet i Oslo. Den andre buen er 
rettet mot solen slik den stod på himmelen i den tidsperioden angrepet på Utøya varte. På det nederste 
trinnet av trappen plasseres en romdannende konstruksjon planlagt i bronse. Konstruksjonen forsterker 
den buede trappens form og danner en søylerekke, bestående av 77 smale søyler forbundet i toppen. 
Konstruksjonen er åpen i den forstand at man kan bevege seg gjennom og sitte mellom de smale 
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spilene. Høyden på konstruksjonen vil være tre meter over det nederste trinnet. Overflaten er tenkt å ha 
et naturlig mørkt uttrykk og et mer polert uttrykk øverst. Når solen beveger seg over minnestedet vil 
dermed de polerte flatene reflektere lyset.  
 

 
Figur 4-1 Illustrasjon som viser minnestedet slik det kan bli seende ut når man ankommer langs bergveggen og ser 
nordover (t.v.) og modellbilde av hele tiltaket sett fra nordvest (t.h.) Minnestedet ligger plassert til venstre for brygga til 
MS Thorbjørn. Begge bilder: Manthey Kula AS 

 

 
Figur 4-2 Modellbilder og diagrammer som viser hvordan den varierende vannstanden vil bli en del av minnestedet. 
Diagrammene øverst viser vannstand ved +63,2, +63,6, +64,2 og +64,6. Bildet nederst til høyre viser vannstand slik den 
maksimalt har stått i år (+63,9, juni 2019), mens bildet til venstre viser normal vannstand. Diagrammer og foto: Manthey 
Kula AS 

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. 
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Der man ankommer minnestedet fra parkeringsarealene vil det stå informasjon om minnestedet og 
Utøya. Både stranda og sonen mellom trappen og berget er planlagt med gruset overflate, samt 
beplantet med stedegen vegetasjon, f.eks. svartor. Den eksisterende bergveggen vil i nødvendig grad 
bli sikret, for å unngå at løs stein faller ned på publikumsarealene. 
 
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. Svartor og gråor vil være naturlig å 
bruke, da området tidvis står under vann. Det settes også opp et enkelt gjerde med port langs 
eiendomsgrensen, for å begrense at personer på Utøyakaia beveger seg inn på hytteeiendommene 
mot nord. Mot sør skjermes minnestedet med mer vegetasjon langs eiendomsgrensen. Det plantes i 
flere sjikt med løvskog og vintergrønne busker/trær. I tillegg settes det opp gjerde for å hindre at 
personer på Utøyakaia beveger seg over på naboeiendommen. 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. 
 

4.3 Tiltak knyttet til atkomst og parkering  

 
Figur 4-3 Plan og profil av atkomstvei fra fv. 2848 Utstranda til parkering og bussoppstilling. 

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 mer verdig atkomst, der 
minnestedet er det endelige målet når man ankommer tomten. I tillegg vil omlegging av veien med 
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støttemurer i stedet for terrengfyllinger, bidra til at arealet nede ved kaia blir større og langt mer 
fleksibelt for håndtering av besøkende til Utøya og minnestedet, samt transport av varer til Utøya. 
 
Inn mot fylkesveien utformes avkjørselen iht. Statens vegvesens krav til avkjørsel, og i all hovedsak 
tilfredsstilles også krav til kryss. Det betyr at biler og busser vil stå på et relativt flatt område når de 
kontrollerer at det er klart for dem å svinge ut på fylkesveien. Fylkesveien utvides også noe på motsatt 
side av avkjørselen, slik at overhenget på svingende busser ikke behøver å komme på utsiden av 
asfaltkanten. 
 
Det sidebratte terrenget på tomten medfører at atkomstveien må svinges raskt mot venstre og legges 
parallelt med fylkesveien. Terrenget medfører også at veien på enkelte strekninger vil være relativt 
bratt, men slakere enn dagens atkomstvei. Stigningen på veien vil være 3 % (1:33) ved avkjørselen og 
gjennom første sving, deretter 10 % (1:10) på rettstrekningen, før den er 5 % (1:20) i neste sving og 10 
% (1:10) på siste rettstrekning mot parkeringsplassen. 
 
På rettstrekningene vil veien ha en kjørebane med bredde på 5,5 meter, pluss 0,5 meter skulder på 
hver side. Både kjørebane og skulder planlegges utført i kjørefast overflate (betong eller asfalt), og 
bredden vil dermed fremstå som 6,5 meter. Dette er tilstrekkelig for at to busser kan møtes på 
rettstrekket. Kjørebanen får ensidig tverrfall til grøft langs veien inn mot støttemur i øst og sør. Bredden 
på kjørebanen utvides i svingene. I selve avkjørselen er det nødvendig for busser å anvende kjøremåte 
C, som betyr at de ved flere av svingebevegelsene må over i motsatt kjørefelt på både atkomstvei og 
fylkesvei. Temarapport for veg og trafikk redegjør nærmere for dette. På toppen av støttemuren vest for 
atkomstveien settes det opp kjøresterkt rekkverk. 
 
Langs fylkesveien opprettholdes bussholdeplass for sørgående buss med plassering omtrent som i 
dag. Det anlegges en plattform for av- og påstigning. Plattformen er direkte forbundet til atkomstveien 
mot Utøyakaia med et gangareal (rosa farge i figur 4-3). Gangarealet fortsetter sørover for å gi en 
gangbar forbindelse til bussholdeplass for nordgående buss. Mellom gangarealet og kjørebanen er det 
plass til en refuge/trafikkdeler med større bredde enn Statens vegvesens minimumskrav på 1,5 meter. 
Dette arealet vil bli tilsådd eller steinsatt. Arealet mellom gangvei og støttemur foreslås beplantet med 
enkelte trær. På toppen av støttemuren settes det opp kjøresterkt rekkverk med guardrail/autovern. 
 
Forstøtningsmurene på hver side av atkomstveien vil bli utført som betongkonstruksjoner med en 
bearbeidet overflate. Overflaten skal være variert, og bruk av synlig tilslag skal gi overflaten referanser 
til Ringerikssandsteinen i området. Under atkomstveien vil det kunne anlegges et lagerrom for 
driftsutstyr, samt toalett og trafo. 
 
Atkomstveien legger til rette for busstrafikk og bussoppstilling nede på kaiområdet. Det skrånende 
trafikk- og parkeringsområdet har plass for oppstilling av 2 busser, samtidig som en tredje buss kan 
snu. Det er også oppstillingsplass for opp mot 40 biler hvorav to HC-plasser, og oppstillingsplass for 10 
sykler. Plassen utformes slik at den på ekstraordinære dager kan romme flere busser og færre biler 
eller omvendt. Kjørearealet for busser skal være kjøresterkt og det er aktuelt å utføre dette i betong. De 
øvrige delene av parkeringsarealet vil enten bli gruset eller få et fast dekke med farge tilpasset 
omgivelsene. Plassen beplantes med stedegne trær, f.eks. furu.  
 
Som en del av minnestedet anlegges det en rampe for fergen MS Thorbjørn. Rampen er planlagt utført 
i betong med en overflate av grus. Det settes i tillegg opp styrepæler på og utenfor rampen i vannet. 
Rampen ligger inn mot trappen som går gjennom minnestedet. Der trappen går ut i vannet, er det 
fortøyningsmuligheter for fritidsbåter. 
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Et lite servicebygg kan settes opp mellom rampen og bussoppstillingen. Servicebygget inneholder 
lagerrom for varer til og fra Utøya og teknisk rom. Det har også et utkraget tak som skal gi 
værbeskyttelse for de som venter på båten til Utøya. Bygget planlegges utført i materialer tilpasset 
øvrig materialbruk på Utøyakaia. Mellom servicebygget og den naturlige odden vil det komme en 
brygge for den lille Utøyabåten. Ved parkeringsarealet plasseres et nedgravd avfallssystem og lukket 
tank for vakuumtoalett.  
 

 
Figur 4-4 Illustrasjonsplan av Utøyakaia med minnested, brygge, oppstillingsplasser og atkomstvei. Figur: Bureau Bas 
Smets / Manthey Kula AS 
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Det er også vurdert hvordan planforslaget skal 
opprettholde muligheten for at MS Thorbjørn kan 
løftes på land for overhaling hvert andre år. Det er 
tilstrekkelig areal for å kunne utføre dette, men 
det vil ha konsekvenser for hvor det kan plantes 
trær. Hvorvidt muligheten skal opprettholdes, eller 
om MS Thorbjørn må løftes på land et annet 
egnet sted eller på en annen måte, må studeres 
nærmere i neste fase av prosjekteringen. 
 
Figur 4-5 Figuren viser kranbil som løfter MS Thorbjørn på 
land for overhaling på parkeringsplassen. Båten vil måtte 
løftes delvis over minnestedet, og kan komme i konflikt 
med enkelte trær. Figur: Manthey Kula AS 

 
Utover tiltak for atkomst og parkering har det i høringsperioden blitt avdekket at det vil være behov for 
stabiliserende tiltak i sjø utenfor minnestedet og rampe for MS Thorbjørn. Tiltakene vil bestå av utfylling 
av rene masser på sjøbunnen, slik at det forhindres en ev. utglidning og begrenser erosjon av 
strandlinjen og rampa. Tiltakene er drøftet med Fylkesmannen, og det er vurdert at det ikke er 
sannsynlig at det er naturverdier i den berørte delen av sjøbunnen, eller behov for nærmere 
kartlegging. 
 

4.4 Forhold som sikres i kart og bestemmelser 

4.4.1 Fellesbestemmelser 
Det er utarbeidet et program for bærekraftig byggeplass og drift som har til hensikt å fange opp 
miljøkrav og avbøtende tiltak identifisert ved vurdering av konsekvenser av planforslaget. Dette 
programmet lister opp tiltak og hensyn som skal ivaretas, og redegjør for når dette skal iverksettes. 
Programmet foreslår tiltak for å ivareta miljøhensyn, og bestemmelsene sikrer at disse hensynene skal 
ivaretas ved å legge prinsippene til grunn for både detaljprosjektering, byggeprosess og fasen etter 
åpning av anlegget (driftsfasen). Det betyr at foreslåtte tiltak kan erstattes av alternative tiltak så lenge 
de ivaretar hensynene, og foreliggende programmet kan oppdateres før oppstart av anleggsarbeidet. 
 
Overvannshåndtering på tomten skal håndteres lokalt, ved at det skal infiltreres i bakken og fordrøyes 
før det slippes ut i Tyrifjorden. Dette sikrer at vann fra bl.a. kjøre- og parkeringsarealene, samt 
stikkrenner under fylkesveien renses før det slippes ut. Disse kravene gjelder for både anleggs- og 
driftsfasen, for å hindre at partikler, forurensning og støv slippes urenset ut i Tyrifjorden. 
 
Bestemmelsene stiller krav til at det skal utarbeides utomhusplan som grunnlag til søknad om 
rammetillatelse. Utomhusplanen skal vise hvordan minnestedet med atkomstvei, parkering, 
brygge/rampe og naturområder skal utformes og vegeteres. Plankartet fastsetter hvor de ulike 
funksjonene kan plasseres. I tillegg er det stilt krav om at minnestedet og brygga hvor småbåter kan 
fortøye skal utformes etter prinsippene vist på situasjonsplanen som følger planforslaget. 
 
Bestemmelsene stiller også krav om at det skal utarbeides en plan for anleggsfasen før 
anleggsarbeidet igangsettes. Denne skal sammenstille og gjøre rede for alle de temaene som er listet 
opp, herunder anleggsstøy og –støv, tiltak for å hindre utslipp, rekkefølge, anleggstrafikk og 
tilgjengelighet. Den skal også redegjøre for hvordan naboer skal ivaretas gjennom informasjon om 
anleggsperioden og ev. avbøtende tiltak. 
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Planforslaget sikrer at planområdet opprettholdes som et offentlig tilgjengelig sted, men brygga tillates 
avstengt for allmenn ferdsel enkelte dager når behovet for transport til og fra Utøya er stort. Dette vil 
fortrinnsvis gjelde ved AUFs sommerleir og 22. juli-markeringen på Utøya. Utover dette har politiet 
myndighet til å avstenge området når det er nødvendig, uten at dette er regulert i planforslaget. Det skal 
også tilrettelegges med universell utforming, der dette er mulig, herunder også tilgang til toalett. Unntatt 
fra dette er stigning på atkomstvei og MS Thorbjørn sin rampe, pga. hhv. terrengforhold og fergens 
funksjonskrav.    
 
4.4.2 Tiltak knyttet til samferdsel, støttemurer og stabiliserende tiltak 
Figuren nedenfor viser hva som sikres i kart og bestemmelser knyttet til samferdsel, parkering, 
støttemurer og stabiliserende tiltak. Figuren finnes i større oppløsning i vedlegg 16. 

 
 
Tiltak langs fylkesveien skal godkjennes av vegmyndigheten før igangsetting. Det medfører at 
byggeplan for fylkesveiens breddeutvidelse, avkjørsel, gangvei, bussholdeplass og annet offentlig 
vegareal skal oversendes vegmyndigheten (Statens vegvesen eller fylkeskommunen) for godkjenning. I 
tillegg vil oppføring av støttemurer kunne påvirke fylkesveiens stabilitet, og det er derfor lagt inn krav 
om at byggeplan for støttemurkonstruksjonene mellom fylkesveien og atkomstveien skal oversendes 
vegmyndigheten for godkjenning. Før anleggsarbeidene kan starte skal det i tillegg foreligge en 
gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver og vegmyndighet for tiltak som berører fylkesveien. 
 
Situasjonsplanen viser at parkeringsarealet er stort nok for å anlegge 40 parkeringsplasser, herunder to 
HC-plasser, to oppstillingsplasser for buss samt snumulighet for en tredje, og minimum åtte 
sykkelparkeringsplasser. Det kan bli aktuelt å optimalisere utformingen av parkeringsplassen i neste 
fase, forutsatt at avgrensning i plankart og krav i bestemmelser ivaretas. Bestemmelsene tillater at 
annen veggrunn mellom foten av støttemuren og regulert parkering opparbeides som del av 
parkeringsarealet.  
 
Planforslaget stiller krav om at ny atkomstvei og parkering er ferdigstilt før minnestedet kan tas i bruk. 
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I sjøen utenfor minnestedet tillates det utfylt rene masser. Utfylling er kun tillatt for å sikre at 
strandsonen ved minnestedet vil være stabil. Også utenfor rampe for MS Thorbjørn tillates det utfylt 
rene masser for å sikre en stabil rampe og brygge. 
 
4.4.3 Tiltak knyttet til minnested, brygge/kai og bygningskonstruksjoner 
Figuren nedenfor viser hva som sikres i kart og bestemmelser knyttet til minnestedet, brygga/kaia og 
bygningsmessige konstruksjoner. Figuren finnes i større oppløsning i vedlegg 16. 
 

 
 
Plankartet sikrer at det er noe fleksibilitet ved plassering av et ev. servicebygg, og åpner for at det kan 
plasseres på areal for småbåthavn/kai og/eller parkering. Dette gir mulighet for at bygget kan gis en lite 
dominerende, men samtidig skjermende plassering når konsept for bussoppstilling er valgt. 
 
Minnestedet skal utformes slik at det regelmessig kan stå i vann. Et ev. servicebygg skal også kunne 
tåle å stå i vann, dersom det ikke legges høyere enn nivå for 200-årsflom. Plankartet sikrer også at det 
kan gjøres tilpasninger og noe utfylling av terrenget i strandlinjen ved minnestedet. 
 
I den grad geolog vurderer at det er nødvendig, skal fjellveggen bak minnestedet sikres mot 
steinsprang, enten ved å anlegge en buffersone mot veggen eller konkrete sikringstiltak på veggen. På 
fjellveggen og støttemuren langs minnestedet tillates det også montert informasjon om minnestedet og 
Utøya. 
 
Bak støttemuren langs parkeringsplassen er det lagt inn et bestemmelsesområde der det tillates å 
anlegge rom for lager, trafo og toalett. Dersom alle nødvendige funksjoner legges bak støttemuren, kan 
servicebygget ved brygge/rampe være unødvendig. Toalett skal være ferdigstilt før minnestedet åpner. 
 
Mot boligeiendommen i sør skal det oppføres et normalt gjerde for å hindre ferdsel fra AUFs eiendom 
og over på boligeiendommen. Gjerdet tillates oppført i del av eiendomsgrensen, men må ha en avstand 
på mer enn 8 meter fra strandlinjen, som i praksis betyr at gjerdet kan oppføres der terrenget er relativt 
flatt og tilgjengelig og det dermed er behov for å skjerme mot ferdsel. Oppføring av gjerdet er ikke i strid 
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med kravene i hensynssone naturmiljø langs strandlinjen. Mot eiendom i nord skal det også oppføres 
gjerde med port, slik at unødvendig ferdsel over på hytteeiendommer hindres/begrenses. Det 
forutsettes at porten ikke kan låses. Gjerdet tillates oppført helt ned til strandlinjen. Begge gjerdene skal 
være oppført før minnestedet kan tas i bruk. 
 
4.4.4 Bestemmelser som sikrer kvalitet i løsningene 
Figuren nedenfor viser hva som sikres i kart og bestemmelser knyttet til kvalitet, slik som materialbruk 
og uttrykk, vegetasjon, bevaring, skjerming og offentlig tilgjengelighet. Figuren finnes i større 
oppløsning i vedlegg 16. 

 
 
Minnestedet og fortøyningsstedet for besøkende småbåter skal utformes etter prinsippene vist i 
situasjonsplan som følger planforslaget. Det betyr at minnestedets bølgende form med referanser til 
solens gang, samt sammenheng med brygga skal ivaretas, herunder steintrappen og den bølgende 
konstruksjonen i metall, fortrinnsvis bronse. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller en rekke krav til vegetasjon. Mot eiendommene i nord og sør skal 
eksisterende vegetasjon suppleres med ny vegetasjon, slik at innsyn fra nabotomtene reduseres. 
Vegetasjonen skal være stedegen og etableres i flere sjikt i høyde. Denne vegetasjonen skal være 
plantet før minnestedet kan tas i bruk. Det store seljetreet mot eiendommen i sør skal bevares, og må 
sikres mot skade i anleggsperioden. På arealet regulert til parkering stiller bestemmelsene krav om at 
det minimum skal etableres ti stedegne trær. Der minnestedet skal plasseres stilles det krav om 
minimum fire stedegne trær i tillegg til vegetasjonen langs eiendomsgrensen som skal begrense innsyn. 
All øvrig istandsetting og tilplanting skal anvende stedegne arter.  
 
Strandsonen skal i sin helhet være offentlig tilgjengelig, men rampen for MS Thorbjørn er forbeholdt 
transport til Utøya. Odden sør for rampen til MS Thorbjørn skal bevares, og er gitt en hensynssone. 
Innenfor denne tillates det ikke inngrep og tiltak som skader naturverdien med åpen, grunnlendt, delvis 
kalkrik mark, der det er forekomst av skogkrattsoleie, som står oppført på rødlista som nær truet. 
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Støttemurene skal gis en overflate med tekstur, slik at lav og annen vegetasjon kan etablere seg på 
muren. Overflaten kan dermed ikke være helt glatt. Støttemurene skal også ha et tilslag eller 
overflatebehandling som gir et fargespill med referanser til Ringerikssandsteinen. Hensikten med 
bestemmelsene er at murene får en overflate som har klare referanser til de eksisterende bergveggene 
i området, både i farge og tekstur. Dekket på parkeringsarealet er ikke bestemt, men det er krav om at 
arealene der det blir mye kjøring skal være solide og kjøresterke. Parkeringsplassene for bil skal i 
tillegg merkes opp. 
 

4.5 Faktaopplysninger 

Planområdets totale størrelse er 10,6 dekar. I dette inngår arealer i sjø og på/langs fylkesvei, samt hele 
gnr/bnr 234/7 og 234/159. 
 
Arealtabell: 

Formål Areal (dekar) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Totalt 5,9 

Kjøreveg SKV1 0,7 

Kjøreveg SKV2 1,2 

Gang-/sykkelveg SGS1-2 0,3 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 0,2 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT2 0,5 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT3 0,5 

Kollektivholdeplass SKH 0,2 

Parkering SPA 2,3 

  

Landbruks-, natur- og friluftsformål Totalt 2,3 

Friluftsformål LF1 0,7 

Friluftsformål LF2 1,5 

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Totalt 2,5 

Småbåthavn VS1 0,4 

Småbåthavn VS2 0,7 

Friluftsområde i sjø og vassdrag VFV1-2 1,4 

 

Hensynssone Areal 

Bevaring naturmiljø H560_1 0,9 

Bevaring naturmiljø H560_2 0,1 

 

Bestemmelsesområde Areal 

Bestemmelsesområde utforming #1 0,3 

Bestemmelsesområde utforming #2 0,3 
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5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Kapittelet omtaler de mest relevante rammer og premisser for planarbeidet, jf. fastsatt planprogram. I 
kursiv er det beskrevet hvordan disse er ivaretatt i planforslaget. 
 

5.1 Oppdragsbrev fra KMD 

På bakgrunn av utredningen «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia – juni 2017», fikk 
Statsbygg den 23. juni 2017 i oppdrag fra KMD å utarbeide reguleringsplan og skisseprosjekt for 
nasjonalt minnested ved Utøyakaia. Premissene og anbefalingene som er beskrevet i rapporten skal 
legges til grunn for arbeidet. Departementet legger også til grunn at medvirkning og involvering av Den 
nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser, skal 
vektlegges og videreføres. 
 
Ivaretakelse i planforslaget: 

Det er redegjort i kapittel 5.2 for hvordan premissene og anbefalingene i rapporten «Vurdering av 

nasjonalt minnested på Utøyakaia – juni 2017» er ivaretatt. Medvirkning og involvering er redegjort for i 

kapittel 2. 

 

5.2 Føringer fra rapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia – juni 
2017» 

Statsbygg har, etter oppdrag fra KMD, utarbeidet en rapport der det vurderes om Utøyakaia kan egne 
seg for et nasjonalt minnested. Rapporten bygger på vurderinger av minnefaglige kvaliteter, 
anbefalinger som er gitt etter prosessen på Sørbråten, og dokumenterer medvirkningen som er 
gjennomført i vurderingen av Utøyakaia. Medvirkningen, sammen med en analyse av stedet og 
overordnet konsept, ligger til grunn for programmeringen av minnestedet.  
 
Rapporten inneholder også en mulighetsstudie som utforsker om Utøyakaia er egnet og gjennomførbart 
som minnested, og vurderer alternative plasseringer på tomten. Det konkluderes med at det er mulig å 
etablere et minnested på tomten samtidig som aktiviteten på kaia kan gå sin gang. Mulighetsstudiens 
anbefalte plassering legges til grunn for neste fase, og rapporten gir en rekke anbefalinger og føringer 
for det videre arbeidet og for hvordan tiltaket skal utformes. Følgende premisser skal legges til grunn 
(hvordan dette er ivaretatt i planforslaget er beskrevet i kursiv under hvert punkt): 

 Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende 
kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. 

o Minnestedet er gitt en verdig og vakker utforming gjennom skisseprosjektet i dialog med 

støttegruppen og AUF, og etter innspill fra flere naboer og berørte. Minnestedet er 

knyttet direkte til kaia og Utøya.  

 Ved utforming og håndtering av tekst og bruk av ofrenes navn, vil det være spesielt viktig å 
involvere de etterlatte. Lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet bør fremgå. 

o Plassering av ofrenes navn vil bli besluttet i forprosjektfasen i samråd med de etterlatte. 

Lokalsamfunnets innsats skal framgå som del av teksten ved minnestedet. De frivillige i 

fritidsbåtene på Tyrifjorden var en viktig del av redningsinnsatsen som ble gjort 22. juli.  

 Dagens aktiviteter og virksomhet på kaia opprettholdes. 
o Utøya AS sin aktivitet og virksomhet på kaia er en viktig del av minnestedet og rampe til 

MS Thorbjørn knyttes direkte sammen med minnestedet. Stedets friluftsfunksjon 

opprettholdes og kan forsterkes gjennom at området blir mer tilrettelagt og tilgjengelig. 

 Nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad. 
o Det etableres skjerming mot naboer i form av vegetasjonsskjerm og gjerde. Dette må 

være etablert før minnestedet åpner. Ny atkomstvei bidrar til at minnestedet blir lite 
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synlig fra fylkesveien og bebyggelsen ovenfor denne. Benker på minnestedet plasseres 

slik at man kan sitte skjermet. 

 Det gjøres nødvendig tilrettelegging og trafikksikkerhetstiltak langs Utstranda. 
o Ny atkomstvei der både biler og busser kan kjøre ned til kaia forbedrer 

trafikksikkerheten fordi av- og påstigning og store menneskemengder flyttes lenger 

unna fylkesveien. Atkomstvei og parkering skal være ferdigstilt før minnestedet kan tas i 

bruk. Gangarealer fra bussholdeplass (ved fylkesvei) til atkomstvei sikres med refuge. 

 Minnestedet skal ikke tilrettelegges eller profileres som en turistattraksjon 
o Planforslaget og skisseprosjektet legger ikke opp til en slik tilrettelegging eller 

profilering. Interessen for arkitektur sett i sammenheng med sosiale medier og selfie-

fenomenet kan likevel bidra til en interesse fra arkitekturinteresserte som Statsbygg ikke 

rår over, slik det er beskrevet i gjennomført besøksvurdering (Vedlegg 3, MIMIR, 2019). 

 Minnestedet plasseres innenfor lokalisering C 
o Minnestedet plasseres langs vannet, nord på tomten i tråd med anbefaling i rapporten 

 Videre medvirkning med AUF, Støttegruppen, lokalsamfunnet og andre berørte parter 
o Se redegjørelse om medvirkning i planbeskrivelsens kapittel 2 

 
I tillegg sier rapporten at minnestedet på Utøyakaia bør inneholde og ivareta følgende: 

 Visuell kontakt med Utøya 

 Visuell kontakt med brygga og MS Thorbjørn 

 Direkte kontakt med vannet 

 Et avgrenset areal definerer minnestedsområdet 

 Plass til flere besøkende samtidig 

 Funksjon opprettholdes ved normal vannstandsvariasjon 

 Utforming av flate(r) i varig og presis materialitet for innskriving av navn og/eller tekst 

 Gode sol-, lys- og vindforhold 

 Romlig sammenheng mellom kaiområde og minnested 

 God funksjon og logistikk på området for transport til Utøya og anløp for MS Thorbjørn 

 Universelt utformet minnested, inkludert atkomst fra parkeringsplass og bussholdeplass 

 Parkeringskapasitet økes noe og parkeringsplass oppgraderes. Av- og påstigning for 
besøkende som kommer med buss. 

 Skjerming mot nærmeste naboeiendommer 
 

Ivaretakelse i planforslaget: 

Alle anbefalingene over er ivaretatt i planforslaget. Parkeringskapasiteten opprettholdes, men plassene 

merkes opp. Bussoppstillingsplasser kan anvendes til bilparkering etter nærmere anvisning i 

ekstraordinære situasjoner eller omvendt, som gir større fleksibilitet med hensyn til de ulike 

besøksscenariene. 

 

5.3 Erfaring fra tidligere prosesser  

Tidligere vurderinger av lokalisering og føringer  
På oppdrag fra Kulturdepartementet vurderte en styringsgruppe ledet av Åse Kleveland minnesteder 
knyttet til 22. juli. Av rapporten «Steder for å minnes og påminnes», fra 2012 framgår overordnede 
målsettinger for de nasjonale minnestedene og kriterier for valg av sted. Det ble vurdert 8 ulike 
lokaliseringer i Hole, og anbefalt to alternativer, med Sørbråten som førsteprioritet.  
 
Ivaretakelse i planforslaget:  
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Mange av føringene fra styringsgruppen har gyldighet og har vært med både som kunnskapsgrunnlag 

og vurderingskriterier i rapporten Statsbygg leverte i juni 2017. I rapporten fra Statsbygg er det foreslått 

egne føringer, som både hensyntar, men også presiserer og konkretiserer føringene fra 2012.  

 
En viktig grunn for valget av Utøyakaia som minnested var at området har historisk betydning, fordi kaia 
var et viktig sted 22. juli 2011. Historisk betydning var ikke et kriterium ved anbefaling av sted i 2012.  
 
Viktigheten av prosess og medvirkning 
Rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole» som ble utarbeidet i 
forbindelse med planprosessen på Sørbråten, er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet, og 
for rapporten Statsbygg leverte juni 2017. 
 
Rapporten bygger bl.a. på intervjuer med lokale beboere. En av konklusjonene er at et flertall anser at 
ofrene etter Utøya-hendelsene bør hedres, men at minnestedet bør plasseres et annet sted enn på 
Sørbråten og med en annen utforming. Frykt for at minnesmerket skal bli en turistattraksjon nevnes av 
flere, og det uttrykkes bekymring for den trafikkbelastning dette vil medføre. Flere er også kritiske til at 
de ikke ble invitert til å medvirke i prosessen, at de ikke ble hørt og at de hovedsakelig fikk informasjon 
gjennom media. 
  
Rapportens hovedkonklusjon og anbefaling (gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 2.3.1) har ligget til 
grunn for arbeidet med rapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia», der medvirkning 
var et viktig tema. Som det framgår av oppdragsbrevet skal medvirkning og involvering av Den 
nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser videreføres 
fra forrige fase og vektlegges i planarbeidet. 
 
Ivaretakelse i planforslaget: 

Kapittel 2 i denne planbeskrivelsen redegjør for hvordan anbefalingene fra rapporten knyttet til 

medvirkning og den oppfølgende vurderingen fra Klinikk for krisepsykologi er videreført i 

reguleringsplanarbeidet.  

 

5.4 Lover, retningslinjer og planer 

Føring Innhold Ivaretakelse i planforslaget 

Rikspolitiske 
retningslinjer for 
vernede vassdrag 

Retningslinjene skal gi grunnlag 
for å unngå inngrep som 
reduserer verdien for landskap, 
naturvern, friluftsliv etc.  
Planområdet ligger i 
strandsonen langs Tyrifjorden, 
som er et vernet vassdrag. 

 

Planforslaget legger til rette for at det på den 
nordlige delen av tomten kan gjøres endringer av 
strandsonen. Disse endringene knytter seg til 
oppgradering av brygga for MS Thorbjørn, samt 
forbedring av stranda langs minnestedet og 
mulighet for bedre skjerming mot naboer i nord. 
Gjeldende regulering åpner allerede for at kai- og 
bryggeanlegg kan rustes opp for å legge bedre til 
rette for båttransport. Dette planforslaget omfatter 
ikke opprusting av eksisterende brygge, men 
etablering av en ny. I tillegg legges det til rette for 
en liten offentlig tilgjengelig brygge der småbåter 
på Tyrifjorden kan fortøye når de besøker 
Utøyakaia og minnestedet.  
 
Langs minnestedet er det nødvendig med tiltak 
som sikrer universell tilgjengelighet, samtidig som 
dette er arealer som blir oversvømmet 
regelmessig. Eksisterende strandlinje vil derfor bli 
justert og utvidet noe mot vest, og eksisterende 
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kai vil bli revet. I tillegg lages en liten «odde» mot 
naboeiendom som muliggjør at stedegen 
vegetasjon kan vokse lenger ut i Tyrifjorden enn i 
dag, og dermed skjermer naboer bedre mot 
minnestedet. Utenfor denne delen av strandlinjen 
tillates det fylt ut rene og stabiliserende masser. 
Strandlinjen på den søndre delen av tomten med 
naturlig grunnlendt terreng blir bevart og sikret 
med hensynssone. 
 
De delene av strandlinjen der det gjennomføres 
tiltak er allerede sterkt berørt av tidligere tiltak. 
Alle arealene vil fortsatt være offentlig tilgjengelig, 
og verdien for landskap, naturvern og friluftsliv 
vurderes ikke å bli redusert. 
 

Rikspolitiske 
retningslinjer for 
universell utforming 

Retningslinjenes hensikt er å 
styrke interessene til personer 
med nedsatt funksjonsevne i 
planleggingen.  
Planområdet er stedvis svært 
bratt, og det er i dag ikke en 
universelt utformet atkomst fra 
bussholdeplass og fv. 2848 ned 
til kaiområdet. 

 

Planforslaget vil legge til rette for universell 
tilgjengelighet fra parkeringsplass og 
bussoppstilling til brygga for MS Thorbjørn og 
minnestedet. Det vil være mulig å oppleve 
minnestedet fra flere sider for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
Universell tilgjengelighet i området er redegjort 
nærmere for i planbeskrivelsens kapittel 6.7. 
 

Rikspolitiske 
retningslinjer for barn 
og unges interesser i 
planleggingen 

Retningslinjene skal ivareta at 
arealer som brukes av barn og 
unge sikres mot forurensing, 
støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Ved omdisponering 
av arealer som i planer er 
avsatt til fellesareal eller 
friområde brukt eller er egnet 
for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 
Deler av planområdet er i dag 
tilgjengelig for allmenn ferdsel, 
men området som påvirkes av 
tiltaket er ikke spesielt 
tilrettelagt eller egnet for barn 
og unges lek. 

 

Planområdet er i dag offentlig tilgjengelig, og vil 
fortsette å være det i fremtidig situasjon. Det 
tilrettelegges for fortsatt friluftsliv på tomten, og 
barn og unge vil kunne bruke strandlinjen til f.eks. 
bading og fisking. Planforslaget utløser ikke krav 
om erstatningsareal fordi arealer egnet for lek ikke 
omdisponeres.  
 
Barn og unges interesser er redegjort nærmere for 
i planbeskrivelsens kapittel 6.11. 
 

Naturmangfoldloven Lovens formål er at naturen 
med dens biologiske, 
landskapsmessige og 
geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare 
på ved bærekraftig bruk og 
vern. Lovens §§ 8-12 skal 
legges til grunn som 
retningslinje ved forvaltning av 
fast eiendom. 

 

Lovens §§ 8-12 er lagt til grunn for planarbeidet. 
Naturmiljø er utredet i plansaken, og det er 
gjennomført nytt feltarbeid innenfor planområdet 
for å vurdere om det har arealer som kvalifiserer til 
å være naturtypelokaliteter og hvor det finnes 
spesielle naturverdier. Dette oppfyller §§ 8 og 9. 
Registreringer og sikring av lokaliteter 
gjennomføres av forslagsstiller, som er et bidrag til 
å oppfylle §11. Med hensyn til § 10 (samlet 
belastning) vurderes det at denne ikke kommer til 
anvendelse da ingen spesielle naturverdier som i 
nasjonal og regional sammenheng er særlig 
verdifulle eller verdier som er i tilbakegang, blir 
berørt av tiltaket. Med hensyn til §12 er det viktig 
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at det ikke beplantes med fremmede arter, slik at 
naturen ikke ytterligere belastes. 
 

Friluftsloven Lovens formål er å verne 
friluftslivets naturgrunnlag og 
sikre allmenhetens rett til 
ferdsel, opphold mv. i naturen. 
Planområdet er allment 
tilgjengelig og et av få steder 
langs fv. 2848 der 
allmennheten har tilgang til 
Tyrifjorden. Gjeldende 
regulering sikrer friluftsformål 
langs store deler av 
strandlinjen. 

 

Planforslaget sikrer fortsatt friluftsformål og 
allmenn tilgjengelighet langs hele strandlinjen i 
planområdet. Gjerder mot eiendommene i nord og 
sør vil oppfattes som en begrensning av 
allemannsretten, men port og plassering av gjerde 
vil ikke hindre all ferdsel. Hensynet til nabolaget er 
vektet høyt, og hensikten med gjerdene er å sikre 
at besøkende på Utøyakaia tar mer hensyn til at 
de er i et nabolag. 
 
Friluftsliv er nærmere redegjort for i 
planbeskrivelsens kapittel 6.8. 
 

Plan- og bygningsloven Tiltaket faller innenfor lovens § 
1–8 «Forbud mot tiltak mv. 
langs sjø og vassdrag». I 100-
metersbeltet langs sjøen og 
langs vassdrag skal det tas 
særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap 
og andre allmenne interesser. 

 

Planforslaget omfatter tiltak innenfor 100-
metersbeltet. Gjeldende regulering sikrer allerede 
enkelte av tiltakene, men særlig tilrettelegging for 
minnestedet, samt omlagt atkomstvei med 
forstøtningsmurer er i dag ikke sikret, og må 
sikres gjennom planforslaget. Alle arealene i 
planområdet vil være allment tilgjengelige, og 
plassering og utforming av tiltaket har tatt særlige 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap 
og andre allmenne interesser. 
 

Detaljreguleringsplanen 
for Utøystuen 

Detaljreguleringen ble vedtatt i 
2014, og reguleringsplanen 
gjelder foran kommuneplanens 
arealdel. Planen viser område 
for adkomst, parkering, 
friluftsformål, brygge/kai og 
spredt boligbebyggelse, se 
forøvrig kap. 3.2  

 

Planforslaget har i stor grad opprettholdt de formål 
som sikres i gjeldende reguleringsplan, med 
unntak av frittliggende bebyggelse, som foreslås 
tatt ut av planen. Som følge av omlagt atkomstvei 
og bryggeløsning for MS Thorbjørn, vil det være 
nødvendig med justeringer av formålene. I tillegg 
tilrettelegges det for oppføring av minnested nord 
på eiendommen og noen endringer av strandlinjen 
langs minnestedet. 
 

Kommuneplan for Hole 
kommune 2009-2019 

Innenfor planområdet er 
gjeldende reguleringsplan 
vedtatt senere enn 
kommuneplanen, og gjelder 
dermed foran denne.  
Utvika er i arealdelen vist som 
nåværende LNF-område. Der 
annet ikke er angitt i 
reguleringsplan, har 
kommuneplanens arealdel 
bestemmelser om byggeforbud 
i 100-metersbeltet langs 
vassdrag og restriksjoner for 
tiltak i 15-meterssonen fra 
gjennomsnittlig flomvannstand i 
Tyrifjorden. Kommuneplanen 
har også bestemmelser som 
fastsetter at nye tiltak skal 
tilpasses landskapet.  

 

Kommuneplanens restriksjoner for tiltak i 15-
meterssonen er ivaretatt på den søndre del av 
tomten med hensynssone. Tiltakene som skal 
gjennomføres er beskrevet og utredet i 
planbeskrivelsen med hensyn til estetikk, 
landskap, synlighet og allmenn tilgjengelighet.  
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6 Konsekvenser 

Konsekvenser for plan- og utredningstemaer er vurdert iht. fastsatt planprogram. Planprogrammets 
krav for hvert enkelt tema er gjengitt i felt med sort ramme. Innenfor hvert tema foreslås tiltak som 
enten er innarbeidet direkte i planforslaget eller i forslag til program for bærekraftig byggeplass og drift 

(vedlegg 9). Dette programmet skal foreligge ved anleggsstart, og prinsippene i programmet skal 
legges til grunn for detaljprosjektering, byggeprosess og driftsfase (etter åpning av anlegget). 
   

6.1 Grunnforhold, stabilitetsvurderinger 

Fra planprogrammet: 

Det er behov for å gjennomføre grunnundersøkelser i området. På berghyllen nærmest fv. 2848 vil 

det være nødvendig å gjennomføre totalsonderinger for å kartlegge løsmassetykkelsen. Ved 

parkeringsplassen er det nødvendig å kartlegge hva nedre del av fyllingen for atkomstveien er bygget 

opp av. 

 

Massenes stabilitet skal belyses, og det skal dokumenteres hvilke tiltak, slik som masseutskifting og 

forsterkningstiltak, som må gjennomføres som følge av tiltak i planområdet. 

 

Det skal utarbeides egen rapport som beskriver grunnforholdene i planområdet, hvilke føringer dette 

gir for tiltaket og hvilke grunntekniske tiltak som må gjennomføres for å realisere planen. Temaet skal 

oppsummeres i planbeskrivelsen. 

 
Det er gjennomført geotekniske og miljøtekniske undersøkelser på tomten i november 2017 og 
november 2018. I tillegg er det gjennomført befaring for å undersøke kvaliteten på synlig fjell. 
Geoteknisk datarapport er utarbeidet, og grunnforholdene er redegjort for i ingeniørgeologisk rapport. 
Begge følger samlet i eget vedlegg til plansaken (vedlegg 1). 
 
6.1.1 Grunnforhold 
Nasjonal løsmassedatabase viser at løsmassene i området består av havavsetninger. 
Grunnundersøkelsene indikerer et topplag av fyllmasser på 3-10 meter, over naturlige løsmasser på 1-
2 meter, som består av leire/silt. Under disse er det registrert morene over bergoverflate. Dybde til 
bergoverflate ved planlagt ny atkomstvei varierer fra 7-14 meter. På parkeringsplassen og brygge/kai er 
dybde til berg 4,5-5,7 meter. 
 
Det er en del synlig berg på tomten, særlig i nordre/midtre del og på odden i sørvest. Berggrunnen 
består av rødbrun sandstein, tilhørende Ringeriksgruppen. Sandstein regnes generelt å ligge i nedre 
sjikt hva gjelder trykkstyrke. Ved fundamentering av betongkonstruksjoner direkte på berg er det likevel 
rimelig å anta at bergets bæreevne overstiger betongens trykkfasthet med god margin. 
 
6.1.2 Grunntekniske tiltak 
I forbindelse med grunnarbeider for ny atkomstvei og tilhørende støttemurer er det behov for både 
geotekniske og bergtekniske tiltak for å sikre midlertidig og permanent stabilitet i grunnen. 
 
Det må gjennomføres geotekniske tiltak for å sikre stabiliteten til fylkesvei 2848 i anleggsfasen. Omfang 
av tiltaket vil variere fra nord, der løsmassedekket er tynt, til i sør der løsmassemektigheten under 
fylkesveien er 7-8 meter. I nord vil en stabil graveskråning og forsiktighet ved gravearbeider i nærheten 
av veien være tilstrekkelig. I sør er det aktuelt å benytte rørspunt som støttekonstruksjon langs veien. 
Høyden på opptil 7-8 meter tilsier at det må påregnes to stagrader for å ta opp jordtrykket. Etter at en 
støttekonstruksjon mot fylkesveien er etablert, kan det foretas suksessiv utgraving av stedlige masser 
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på forsiden av rørspunten. Forankringsstagene installeres i takt med at nivåene de skal ligge på 
avdekkes. Der planlagt støttemur skal fundamenteres på løsmasser, kan det bli aktuelt å kombinere 
løsmassefundamentet med stålkjernepeler ned i berg. Ved bygging av støttemurer foretas gradvis 
oppfylling av masser på baksiden. Massene må være telefrie (stein, pukk, grus, sand) og sørge for god 
drenering. Geotekniske tiltak vil bli detaljert nærmere i forbindelse med detaljprosjektering. 
 

 
Figur 6-1 Prinsippskisse for etablering av støttekonstruksjon med forankringsstag til berg i den delen av planområdet der 
løsmassemektigheten er størst. Støttekonstruksjonen kan f.eks. være rørspunt. Figur: Multiconsult. 

6.1.3 Bergtekniske tiltak 

 
Figur 6-2 Prinsipp for sømboring og forbolting. I figur til høyre vises sikring av skjæring etter berguttak. Figur: Multiconsult 

Behov for bergsikring må gjøres fortløpende i grunnarbeidene når bergoverflaten avdekkes. I området 
der det skal etableres støttemurer, vil det bli behov for å fjerne berg. Det antas at dette primært kan 
gjennomføres med pigging, men det kan ikke utelukkes at det også må sprenges. Bergskjæringer på 
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over to meter høyde kan være aktuelt å gjennomføre med sømboring og forbolting før berguttak. 
Sømboring er vist på figur over og nærmere beskrevet i ingeniørgeologisk rapport. 
 
6.1.4 Permanent bergsikring mot publikumsareal 

Bak det planlagte minnestedet er det 
i dag en bratt bergskrent. Dersom 
hele eller deler av denne skrenten 
blir stående eksponert er det behov 
for å vurdere konkrete sikringstiltak. 
Selv små nedfall av steinblokker vil 
være uakseptabelt. Omfang av 
sikringstiltak vil bli klarlagt gjennom 
detaljprosjekteringen og underveis i 
grunnarbeidene. 
 
Aktuelle tiltak kan være sammensatt 
av spettrensk, bolting og/eller en 
dekkende sikring, slik som nett eller 
fiberarmert sprøytebetong. Alternativ 
til dekkende sikring kan være en 
buffersone langs de innerste 1-2 
meter mot foten av skrenten. 
Buffersonen kan f.eks. beplantes. 

Bergsikringen vil bli vurdert og anvist av ingeniørgeolog, og løsning valgt i samråd med arkitekt.  
 
 

6.2 Veg og trafikk 

Fra planprogrammet: 

Foreliggende rapport for vurdering av besøkstall skal vurderes opp mot skisseprosjektet når dette 

foreligger. Eventuelt behov for justering av besøkstallene skal avklares. 

  

Foreliggende trafikktall på fv. 2848 skal vurderes og ev. behov for supplerende trafikktall skal 

avklares. 

 

Trafikk til og fra minnestedet skal vurderes for daglig normaltrafikk og ekstraordinære situasjoner 

med høyt besøkstall (arrangementer på Utøya eller tilsvarende), særlig med hensyn til 

bussreisemønster. Utforming av bussoppstillingsplasser og adkomst skal vurderes med hensyn til 

trafikkavvikling og trafikksikkerhet, og ordinær betjening av eksisterende bussholdeplass skal 

ivaretas. Det skal gis forslag til skilting som vil forbedre trafikkavvikling, redusere konflikter og øke 

trafikksikkerheten, særlig for myke trafikanter. Vurderingene skal sammenligne tre situasjoner; 

dagens situasjon, fremtidig situasjon med minnested og ny E16 under utbygging (fv. 2848 som 

omkjøringsvei i korte perioder) og fremtidig situasjon med minnested og ferdig utbygget E16. 

 

Det skal utarbeides en egen rapport som beskriver de tre trafikksituasjonene som skal sammenlignes 

ved normal og høy trafikk, samt hvilke føringer dette gir for planforslaget og hvilke tiltak som må 

etableres for å kunne realisere planen. Temaet skal oppsummeres i planbeskrivelsen. 

 
Det er utarbeidet en egen rapport som beskriver konsekvensene av planforslaget for veg og trafikk. 
Denne rapporten følger som vedlegg til planforslaget (vedlegg 2), og er kort gjengitt nedenfor. 
 

Figur 6-3 Bergskrenten i bakkant av planlagt minnested. Foto: Multiconsult 
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6.2.1 Besøkstall 
I tråd med planprogrammet har rapport med vurdering av besøkstall som forelå ved utarbeidelse av 
planprogrammet (MIMIR, 2017) blitt justert på bakgrunn av minnestedets foreslåtte utforming, nye 
trafikkregistreringer og trender i reiselivet. MIMIR vurderer at den største gruppen av besøkende til 
minnestedet på Utøyakaia vil være innbyggerne i Oslo og deler av Viken, samt hytteeiere og 
sesongcampere i regionen. Forespurte reiselivaktører vurderer at et minnested på Utøyakaia ikke vil 
føre til en stor endring i reisemønster for dem som er på gruppetur eller individuelt pakket tur. MIMIR 
skriver at det i Norge ikke er tradisjon for å eksponere eller profilerer minnesteder som severdigheter 
overfor turisttrafikken. 
 
På bakgrunn av skisseprosjektets utforming har MIMIR vurdert at antall besøkende til minnestedet vil 
kunne være ca. 12 500 i året, der 30-40 % kommer allerede i dag uten at det er etablert minnested. 
Dette medfører mellom 7000 og 9000 nye besøkende i året. Basert på anslått reisemåte og aktuelle 
dager (helger, ferier og høytidsdager) gir dette et snitt på 21 biler pr. dag og ca. 78 busser i løpet av 
året. På en typisk dag betyr dette en bil på parkeringen til enhver tid, og en buss annenhver dag. 
Dersom det legges til grunn at den mest besøkte dagen har 5 % av alle årlige besøkende, betyr det ca. 
tre busser og 155 biler fordelt utover denne særskilte dagen. Besøkstallene er lagt til grunn for 
trafikkvurderingene. 
 
Besøkstallet i analysen fra 2019 er noe høyere enn i rapporten fra 2017. Dette er delvis en konsekvens 
av økt trafikk/befolkning i området, og delvis pga. selve utformingen av minnestedet. Det er imidlertid 
viktig å påpeke at det totale besøkstallet på 12 500 fortsatt er et lavt tall, og at dette inkluderer mange 
av dem som allerede besøker Utøyakaia. Det er også av betydning at besøkende først og fremst vil 
være individuelt reisende med et forhold til historien, og ikke masseturister på korte stopp. Det er også 
sentralt at minnestedet for de fleste vil være et sted man besøker én gang, og at besøket vil avta med 
årene. 
 
6.2.2 Trafikktall 
Foreliggende trafikktall på fv. 2848 er i dialog med Statens vegvesen funnet tilstrekkelige. Fylkesveien 
har ÅDT (gjennomsnittlig trafikkmengde i løpet av et døgn) på 550 kjøretøy. I enkelte perioder er 
trafikken vesentlig høyere som følge av at Utstranda er omkjøringsvei ved stenging av E16, samt ved 
stor utfartstrafikk i tilknytning til helger og ferier. Trafikkvurderingene tar høyde for slike situasjoner. 
Vurderingsgrunnlaget er i tillegg supplert med trafikktellinger ved ulike arrangementer på Utøya. 
 
6.2.3 Dagens situasjon 
Utøyakaia er i dag transittsted for transport av personer og varer fra fastlandet og ut til Utøya, der det 
foregår ulike arrangementer fortrinnsvis i sommerhalvåret. På tomten ligger bl.a. en kai og 
ilandstigningspunkt for MS Thorbjørn, parkeringsplass og atkomstvei, samt bussholdeplass langs fv. 
2848, Utstranda. Reisende til Utøya ankommer hovedsakelig med buss og bil. Biler kan parkere på 
parkeringsplass ved kaia, mens busser må ankomme fra nord og benytte holdeplass langs fylkesveien. 
Dette medfører at busstrafikk med passasjerer til Utøya må koordineres ved arrangementer for å sikre 
at de ankommer fra riktig retning og at bussene ikke stilles opp for lenge og for mange av gangen. 
Tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og Statens vegvesen kan tyde på at denne koordineringen ikke 
alltid synes å fungere etter intensjonen, og bidrar til redusert oversikt og potensiell trafikkfare langs 
fylkesveien. 
 
6.2.4 Konsekvenser for veg og trafikk 
Temautredning for veg og trafikk har gjennomført vurderinger for flere aktuelle besøksscenarier til 
Utøyakaia. Scenariene består av normaldag, ekstraordinære dager med høyt antall besøkende, høyt 
antall biler og dager der parkeringsarealet avstenges helt eller delvis. Scenariene er beregnet med 
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grunnlag i registreringer av besøk til Utøya og beregnet besøkstall til minnestedet (MIMIR, 2019). Disse 
scenariene er vurdert i en fremtidig situasjon med normal trafikk på fylkesveien og i en situasjon der 
fylkesveien i perioder fungerer som omkjøringsvei for trafikk på E16, og deretter sammenlignet med en 
tilsvarende situasjon uten minnested og dagens utforming av atkomstvei og bussholdeplass. 
 
Foreslått atkomstvei, parkeringsløsning og bussenes oppstillings- og snuplass er vurdert å ha 
tilstrekkelig kapasitet i alle scenariene til å håndtere trafikken. Det vil likevel fortsatt kunne være 
nødvendig at busser med passasjerer til Utøya ankommer enkeltvis, både for å unngå at det blir for 
mange busser på parkeringen og av hensyn til MS Thorbjørn sin begrensede kapasitet til å frakte 
passasjerer over til øya på hver enkelt overfart. 
 

 
Figur 6-4 Figur som viser parkerte biler og busser i de ulike vurderte scenariene. Normaldag = typisk dag slik stedet ofte 
vil oppleves. Høyt besøkstall = maksimaldag for besøk til minnestedet og arrangement på Utøya. Høyt antall biler = 
f.eks. åpen dag på Utøya og besøk til minnestedet. Deler av parkeringsplassen avstenges = f.eks. AUF-leir, der det er 
plass til ytterligere oppstilte busser på parkeringsplassen. Figur: Manthey Kula AS 

Fremtidig situasjon med minnested og omlagt atkomstvei er vurdert å gi en stor forbedring i 
trafikksituasjonen sammenlignet med i dag, hovedsakelig fordi busser vil kunne betjene Utøya og 
minnestedet fra parkeringsarealet nede ved kaia og ikke fra fylkesveien som i dag. Dette medfører at 
både bussoppstilling og ankommende/ventende busspassasjerer trekkes unna fylkesveien. I tillegg vil 
bussene få mulighet til å ankomme langs fylkesveien fra både sør og nord, og de vil ikke ha behov for 
ytterligere snumuligheter langs Utstranda, slik de savner i dag. Busspassasjerene vil i tillegg få en 
enklere tilkomst til minnestedet ved at de unngår å måtte spasere blant bilene i en bratt atkomstvei. For 
biltrafikk til Utøya og minnestedet vil situasjonen i stor grad være uendret. 
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Statens vegvesen opplyser at når ny E16 skal bygges, vil anleggstrafikken gå på dagens E16, men det 
vil likevel være arbeidsoperasjoner som krever at E16 holdes stengt i korte perioder. Statens vegvesen 
vil tilstrebe at slike stengninger fortrinnsvis legges til perioder med liten trafikk på E16, f.eks. om natten. 
Dersom trafikken på E16 legges om når det er stor trafikk både på europaveien og til Utøyakaia, vil det 
kunne medføre at særlig busser, som må benytte motsatt kjørefelt når de svinger ut på fylkesveien, blir 
forsinket. Det kan derfor være en fordel for bussene å svinge nordover, for å ev. snu på Sundvollen. 
Det anbefales at Statens vegvesen og Utøya AS forsøker å koordinere bruk at fylkesveien som 
omkjøringsvei og store arrangementer på Utøya, slik at disse situasjonene i så liten grad som mulig 
opptrer samtidig. Dersom hendelsene opptrer samtidig, vil situasjonen likevel ha færre negative 
konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon med stengt E16 der bussene er nødt til å kjøre 
lange omveier for å ankomme Utøyakaia fra riktig retning. 
 
Aktuelle avbøtende tiltak for trafikksituasjonen vil være bedre skilting til Utøyakaia, god informasjon om 
kjøremønster på parkeringsplass for å hindre at busser sperres, god vinterdrift, trafikkdirigering ved 
større arrangementer, tidsbegrense hvor lenge busser og biler kan stille opp på parkeringsplassen, 
opprettholde prinsippet med koordinering av busstrafikkens ankomsttidspunkt, og evaluere 
trafikksituasjonen regelmessig. 
 

6.3 Forholdet til rammer og premisser for planarbeidet 

Fra planprogrammet: 

I planprogrammets kapittel 5 er rammer og premisser for planarbeidet nærmere beskrevet. Disse 

føringene følger av flere dokumenter fra prosessen med å etablere et nasjonalt minnesmerke i Hole, 

og har betydning for hvordan minnestedet vil bli utformet. Kapittel 5 inneholder i tillegg en opplisting 

av viktige overordnede retningslinjer og planer som planforslaget må forholde seg til. 

 

Det skal redegjøres for hvordan konklusjonene og anbefalingene i rapporten «Vurdering av nasjonalt 

minnested på Utøyakaia» er ivaretatt i planforslaget. Det skal videre redegjøres for hvordan 

opplistede lover, retningslinjer og planer er fulgt opp og tatt hensyn til. 

 
Forholdet til rammer og premisser for planarbeidet er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5, 
Rammer og premisser for planarbeidet. 
 

6.4 Vurdering av medvirkningsprosessen 

Fra planprogrammet: 

Den foreliggende rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole» 

inneholder flere konklusjoner og anbefalinger. Særlig anbefalinger knyttet til medvirkning vil legges til 

grunn for planarbeidet. Forslag til hvordan medvirkningsprosessen skal gjennomføres er redegjort for 

i planprogrammets kapittel 3.  

 

For å sikre at anbefalingene om bedre involvering følges opp, skal det gjøres en egen vurdering av 

medvirkningsprosessen og denne vurderingen vil inngå som eget tema i planbeskrivelsen. 

Vurderingen vil gjelde medvirkningsprosessen fram til 1. gangs behandling og temaet vil omfatte 

følgende:  

 Beskrivelse av hvordan medvirkningsprosessen (fram til 1.gangsbehandling) er gjennomført 

 Vurdering av hvordan føringene i planprogrammet er fulgt opp  

 Vurdering av hvordan konklusjoner og anbefalinger i rapporten "psykososiale konsekvenser av 

nasjonalt minnesmerke i Hole" er fulgt opp 

 Beskrivelse av meningsbildet som er fremkommet så langt i medvirkningsprosessen 
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Planforslagets kapittel 2, Prosess og medvirkning, gjør grundig rede for hvordan 
medvirkningsprosessen er gjennomført, og hvordan føringer i planprogram og grunnlagsdokumenter er 
fulgt opp. Kapittelet beskriver også meningsbildet som er fremkommet gjennom prosessen. 
 

6.5 Naturmangfold 

Fra planprogrammet: 

Naturen i Utvika er vanlig forekommende både rundt Tyrifjorden og andre steder i Sør-Norge. Det 

finnes ingen registrerte naturtypelokaliteter i naturdatabasen som tilsier at verneverdige naturtyper 

eller planter finnes på eiendommen.  

 

Planområdet skal befares, og eventuelle naturtypelokaliteter og viltområder skal verdisettes basert på 

nasjonal metodikk etter respektive DN-håndbøker (Miljødirektoratet).  

 

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet, herunder truede og nær truede arter og naturtyper eller 

verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, skal beskrives i tråd med 

naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Eventuelle avbøtende tiltak skal foreslås. 

 
Det er utarbeidet en rapport som redegjør for naturmiljø innenfor planområdet, herunder metode for 
kartlegging og verdisetting, vurderingskriterier, naturgrunnlaget, naturverdier og anbefalinger. I tillegg 
redegjør rapporten for hvordan krav i naturmangfoldloven ivaretas. Rapporten følger som vedlegg til 
plansaken, og er kort oppsummert nedenfor.  
 
Kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper er basert på nasjonal metodikk for kartlegging av 
spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Området er i forbindelse med plansaken befart av 
naturviter. Deler av området er påvirket av infrastrukturtiltak (terrengfylling, atkomstvei, brygge/kai og 
parkeringsplass). Bergartene i området er rødbrun sandstein, siltstein og konglomerat, og gir opphav til 
rike vegetasjonssamfunn. 
 
Vegetasjonen er delvis dominert av skog/kratt, gresskledte landskapsfyllinger og grunnlendte, mer 
glisne områder. Nord på tomten finnes også forvillede hageplanter. Terrengfyllingene representerer 
ikke verdifulle miljø for krevende arter. 
 
6.5.1 Naturverdier 

På befaringen ble det avgrenset én 
naturtypelokalitet av typen «rik 
grunnlendt mark». Arten 
skogkrattsoleie, som står oppført på 
rødlista som nær truet, ble funnet i 
dette området. Denne arten krever 
baserik berggrunn og er svak i 
konkurranse med mer høyvokste og 
nitrogenkrevende arter.  
 
 
 

 

 

Figur 6-5 Skogkrattsoleie ble funnet ett sted mellom parkeringsarealet og strandlinjen. 
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6.5.2 Fremmede arter 
Det ble funnet noen fremmede arter på området. Disse er sprikemispel, ormehode, hagelupin og 
parklind. Av disse utgjør hagelupin og sprikemispel en trussel mot stedegne arter, og er oppført på 
fremmedartlista og angitt med svært høy risiko. 
 
6.5.3 Vurdering og tiltak 
Det er anbefalt at naturtypelokaliteten ikke bygges ned eller påvirkes gjennom tekniske inngrep. 
Vegetasjonen er slitesterk og tåler en god del tråkk, men stor tråkkbelastning vil virke negativt. Det er 
derfor fordelaktig at minnestedet ikke er plassert innenfor lokaliteten. Naturtypelokaliteten inngår i 
hensynssonen for naturmiljø som reguleres fra odden og langs strandlinjen til eiendomsgrensen i sør, 
og avgrenset av parkeringsarealet i øst. 
 
Generelt anbefales det at fremmede arter innenfor naturtypelokaliteten fjernes, og 
reguleringsbestemmelsene åpner for dette. 
 
Redegjørelse for hvordan naturmangfoldlovens §§ 8-11 er vurdert og fulgt opp framkommer i 
naturmiljørapporten og i planbeskrivelsens kapittel 5.4. 
 

6.6 Synlighet og landskapsvirkning 

Fra planprogrammet: 

Dagens landskapsformer, vegetasjonsstruktur og naturelementer på tomten skal kartlegges, og det 

skal beskrives hvordan planområdet forholder seg til omkringliggende landskap. Tiltakets visuelle 

påvirkning på omgivelsene og hvordan utformingen forholder seg til stedets landskapelige kvaliteter 

skal beskrives, samt hvordan utformingen oppleves på stedet mht. åpen-/lukkethet, romlighet, 

materialkvalitet etc. 

 

Det skal produseres illustrasjoner som beskriver tiltakets virkning (fjern- og nærvirkning) og 

landskapelige opplevelseskvaliteter fra valgte standpunkt. Aktuelle standpunkt er fra Tyrifjorden, fra 

naboeiendommer i nord og sør, fra fv. 2848, sett fra luften og internt fra tomta. Forslaget samsvarer 

med standpunkt i rapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia», Statsbygg juni 2017. 
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6.6.1 Fjernvirkning fra Tyrifjorden og Utøya 

6.6.1.1 Tømmeråsen  

 
Figur 6-6 Tømmeråsen framstår som en langstrakt rygg. Foto: Asplan Viak 

Sett fra Tyrifjorden og Utøya framstår Tømmeråsen som en langstrakt åsrygg, kledd med bar- og 
løvskog. Opp mot toppen er det et langt parti med berg i dagen, en bratt fjellvegg med en steinur i 
bunnen. E16 går halvveis opp i åssiden, den har en jevn horisontal veiføring som kan skimtes i partier 
der skogen er felt. Langs fjorden ligger boligbebyggelsen. Mye av vegetasjonen omkring husene er felt, 
flere av husene er hvite og bebyggelsen er av den grunn relativt framtredende. Campingvognene på 
Utvika camping ser man også som en hvit stripe langs vannkanten. De ulike horisontale linjeføringene i 
åssiden underbygger Tømmeråsens langstrakte åsrygg. Tilsvarende har planområdet ved Utøyakaia en 
horisontal og langstrakt avgrensning.  
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6.6.1.2 Planområdet 

Dagens situasjon - sett fra Utøyakaia 
Sett fra brygga på Utøya er det dagens veiføring med sine to veislynger på den søndre halvdelen av 
planområdet som synes mest. Mellom veislyngene er det grasbakke. I kontrast til grasbakkens ulike 
årtidsfarger tegner det grå autovernet veiføringen ned til kaia. Den nordre halvdelen av planområdet har 
et naturpreg som inngår i de øvrige omgivelsene. 
 
Skisseprosjekt - sett fra Utøyakaia 
Sett fra Utøya, er det den nye muren og vegetasjonen, som med tiden blir større, som blir mest synlig. 
Muren støtter opp den foreslåtte nye veiføringen ned mot kaia og minnestedet, og strekker seg i hele 
planområdets bredde. Murens lengderetning samsvarer med, og underordner seg den horisontale 
linjeføringen i åssiden. Med tiden, når vegetasjonen har fått en viss høyde, vil høye trær i større partier 
skjule muren. Vokseforholdene vil påvirke den endelige høyden på trærne.  

Figur 6-7 Fjernvirkningen fra Utøyakaia utgjør en liten forskjell ved sammenligning av før- (over) og etter-situasjonen 
(under). Her er etter-situasjon vist uten trær. Foto: Manthey Kula 
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Dagens situasjon - sett tettere på fra Tyrifjorden 
Jo nærmere man kommer planområdet fra Tyrifjorden, jo flere detaljer blir synlige. Parkeringsplassen 
som ligger nede på den søndre delen av kaiområdet, dekkes delvis for innsyn av svabergene og lavere 
trevegetasjon. Bare stedvis sees den mellom trærne. Den nordre delen av dagens planområde har en 

Figur 6-8 Fjernvirkning fra Tyrifjorden. Før-situasjon (over) og etter-situasjoner (to under) uten trær og med utvokste trær. 
Foto: Manthey Kula 
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variert og naturlik karakter som består av en fjellvegg med varierende bergstrukturer, noen høyere trær 
og en god del lavere vegetasjon. 
 
Skisseprosjekt - sett tettere på fra Tyrifjorden 
Fra Tyrifjorden er muren som støtter opp atkomstveien godt synlig og har en markant annen karakter 
enn dagens veianlegg. Fra dette standpunktet kan man ane den planlagte linjestrukturen i muren, og 
denne horisontale linjestrukturen bygger opp under det horisontale landskapsdraget. Med tiden vil det 
sannsynligvis legge seg jordpartikler og etablere seg lav langs de smale strukturlinjene. Dette kan gi de 
enkle linjene en fargekontrast og tilføre et horisontalt linjespill i muren. Fjellgrunnen i området består av 
Ringerikssandstein. I partier, blant annet på oversiden av fylkesveien, er det fjell i dagen. 
Ringerikssandstein har en bred fargeskala, fra relativt lys rød til dyp brunrød. Muren er tenkt oppbygd 
av betong med tilslag i et bredt spekter av ulike farger tilpasset sandsteinen. Dette vil bidra til at muren 
fremstår stedegen. Under ulike lysforhold vil det kunne variere hvilke av fargenyansene som blir mest 
framtredende.  
 

 
Parkeringsflaten ligger i den sørlige delen av planområdet, tilsvarende dagens situasjon. Også i den 
nye situasjonen vil svabergene og trærne forhindre innsyn på deler av parkeringsflaten. I tillegg vil de 
planlagte furutrærne inne på flaten, etter hvert som de vokser seg større, supplere den eksisterende 
vegetasjonen. Biler og busser vil bli mindre synlige og vegetasjonsbildet blir mer dominerende.  
 
Selve minnestedet i den nordlige delen, har på samme måte som planområdet og muren, en horisontal 
utstrekning - og tilsvarende underordner seg den horisontale linjeføringen i åssiden. 
 

  

Figur 6-9 Materialeksempel, mur. Grå sement med nøye utvalgt tilslag. Foto: Manthey Kula 
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6.6.2 Nærvirkning fra omkringliggende områder 

6.6.2.1 Fra nabotomt sør for planområdet 

 

  

Figur 6-10 Fra nabo i sør. Før-situasjon (over) og etter-situasjon (under) med nye trær og MS «Torbjørn» til kai. Foto: 
Manthey Kula 
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Figur 6-11 Fra nabo i sør. Før-situasjon (over) og etter-situasjon (under). Her er etter-situasjonen vist uten nye trær. Den 
planlagte og sikrede vegetasjonen vil fylle i flere sjikt, både i høyden og i dybden. Foto: Manthey Kula 
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Figur 6-12 Fra nabo i sør. Før-situasjon (øverst), etter-situasjon uten ny vegetasjon (midten) og med ny vegetasjon 
(nederst). Planforslaget sikrer at ny vegetasjon skal etableres i flere sjikt før minnestedet åpner. Foto: Manthey Kula 

Dagens situasjon 
Den nærmeste tomten i sør ligger noe høyere enn planområdet, og her er det i dag innsyn til 
planområdet. Vegetasjonen som står i grenselinjen varierer mellom stedvis åpne partier og stedvis 
relativt tette partier. Størrelse, alder og arter på vegetasjonen varierer. Den nærmeste tomten i sør 
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ligger en del høyere enn planområdet. Høydeforskjellen mellom nabotomta og planområdet gir en 
opplevelsen av avstand, men samtidig også godt utsyn. 
 
Skisseprosjekt 
For å skjerme for inn- og utsyn til planområdet, samt hindre tråkk inn på nabotomten, foreslås det 
etablering av mer vegetasjon, og gjerde, mot de nærmeste naboene. Vegetasjonen anbefales å fylle i 
flere sjikt, både i høyden og i dybden. For å få et mindre transparent uttrykk i vinterhalvåret anbefales 
det innslag av vintergrønn vegetasjon og evt. vegetasjon som beholder bladene på om vinteren. Den 
tilgrensende vegetasjonens utforming og artsvalg skal være stedegen. Med et mer «tilfeldig» uttrykk vil 
den tilgrensende vegetasjonen framstå mindre planlagt. 
 

6.6.2.2 Fra fv. 2848 Utstranda 

 

Figur 6-13 Fra fylkesveien sett mot sør. Før- (over) og etter-situasjon (under). Etter-situasjonen viser at rampe/brygge og 
parkeringsplassen stedvis kan skimtes fra veien, mens selve minnestedet ikke kan sees fra veien. Foto: Manthey Kula 
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Dagens situasjon 
Når man kjører langs fylkesvei 2848 Utstranda, er det i dag ingen iøynefallende trekk i landskapet som 
markerer avkjørselen ned til Utøyakaia. En åpning i vegetasjonsstrukturen omkring avkjørselen, en 
enkel bussholdeplass og nedkjørselen, som i liten grad synes i bakkant av bussholdeplassen, er det 
som viser vei til stedet. Generelt framstår utformingen av avkjørselsområdet som lite 
opparbeidet/påkostet. Kaia og parkeringsplassen nede ved kaia kan stedvis skimtes fra veien.  
 
Skisseprosjekt 
I skisseprosjektet er avkjørselsområdet (inkludert bussholdeplassen og gangveien), som ligger langs 
fylkesveien i et lengre strekk, mer opparbeidet med fortau og rekkverk, samt et areal som kan 
beplantes med trær, og derfor mer synlig når man beveger seg forbi stedet. Opparbeidelsen av 
området avspeiler i større grad standarden på det nye anlegget i sin helhet. Rampe/brygge og 
parkeringsplassen kan stedvis skimtes fra veien, mens minnestedet ligger nedenfor veianlegget og kan 
ikke sees. 
 

Figur 6-14 Fra avkjørselsområdet med bussholdeplass og gangvei. Før- (over) og etter-situasjon (under). Etter-
situasjonen, her med nye trær, viser at veianlegget blir mer markert fra fylkesveien. Foto: Manthey Kula 
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6.6.2.3 Fra nabotomter ovenfor fv. 2848 Utstranda 

 

 
Dagens situasjon 
Hvor mye man ser av Utøyakaiaområdet fra nabotomtene ovenfor fv. 2848 Utstranda varierer. Der det 
er høye trær skaper disse en dybdevirkning som gir en opplevelse av avstand, også i de tilfellene det 
ikke er så mange trær. Et par av naboene ovenfor fylkesveien ser nokså direkte ned på 
Utøyakaiaområdet, der den nederste veislyngen og parkeringsområdet er det mest synlig. 
 
Skisseprosjekt 
For de av naboene som i dag ser større deler av Utøyakaiaområdet vil den nye atkomstveien bli mer 
synlig enn dagens atkomstveg, men samtidig gjøre kaiområdet mindre synlig, fordi den øverste svingen 
i veianlegget hindrer sikt lengre ned. 

Figur 6-15 Fra nabotomt ovenfor fv. 2848 Utstranda. Før- (over) og etter-situasjon (under). Etter-situasjonen viser at det 
nye anlegget vil gi mindre innsyn direkte ned på kaiområdet og særlig minnestedet sammenlignet med før-situasjonen. 
Foto: Manthey Kula 
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6.6.2.4 Fra nabotomter nord for planområdet 

 

 
 
 

Figur 6-16 Standpunktet er fra brygge som stikker ut i vannet nord for planområdet. Dette er en brygge som er felles for 
flere eiendommer på andre siden av fylkesveien, og benyttes til bading. Før-situasjon (øverst) og etter-situasjoner 
(midten og nederst). Etter-situasjonen med ny vegetasjon (svartor og sannsynligvis gråor) vil raskt kunne få en 
skjermende effekt da den vokser hurtig. Foto: Manthey Kula 
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Figur 6-17 Fra nærmeste bebyggelse/hytteeiendom nord for planområdet. Før-situasjon (øverst) og etter-situasjon 
(midten og nederst). Etter-situasjonen viser at vegetasjonsskjermen som er sikret i planen vil kunne ha skjermende effekt 
på den delen av tomten der minnestedet plasseres. I forkant sees fellesbrygga som er standpunkt på figur 6-16. Foto: 
Manthey Kula 
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Dagens situasjon 
Fra de private nabobryggene nord for planområdet kan man i dag se inn på Utøyakaiområdet. Herfra er 
hele parkeringsplassen synlig. Veien ligger i dag på en fylling og den nederste delen av det utfylte 
terrenget for den nederste veislyngen kan også sees herfra. 
 
Skisseprosjekt 
Med det nye anlegget vil naboene nord for planområdet fremdeles ha innsyn til Utøyakaiområdet fra 
sine brygger. Det er planlagt en mindre utfylling med ny, supplerende vegetasjon (svartor) langs 
eiendomsgrensen mot naboene i nord, og denne vil raskt få en skjermende effekt da den vokser hurtig. 
For å få dekkende sjikt i alle høyder, vil det også bli benyttet noe gråor. Gråora har tettere grenvekst 
nederst og vil supplere godt i de laveste sjiktene. Ora vil skape et skille i vinterhalvåret og framstå som 
en tettere vegetasjonsvegg i sommerhalvåret. Svartor har et tyngre mørkegrønt bladverk som vil gjøre 
skillet tydelig. 
 

Figur 6-18 Fra nabotomter lenger nord for planområdet. Før-situasjon (over) og etter-situasjon (under). Etter-situasjonen 
viser at vegetasjonen har en skjermende effekt. I forkant sees brygga til hytteeiendommen som er standpunkt på figur 6-
17.  Foto: Manthey Kula 
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6.6.3 Hvordan det nye tiltaket oppleves på stedet 

6.6.3.1 Romlighet 

I forhold til dagens situasjon, som i stor grad domineres av oppfylt landskap med adkomstveiens fylling, 
vil stedet i fremtiden ha større grad av romlige kontraster. 
 
På vei ned langs den nye adkomstveien får man et godt overblikk over området. Lengst nord ligger 
minnestedet som er omsluttet av trær og bergvegg i bakkant og som trappes ned mot vannet og 
forbindes med den store vannflaten i forkant. Sentralt i området ligger rampen/brygga som en form for 
midtdeler av området. I sør ligger parkeringsflaten, også denne omsluttet av vegetasjon. Sammenlignet 
med minnestedet har parkeringsområdet en større utstrekning og omfang; rommet er større, trærne er 
høyere, vegetasjonsbeltet er bredere og de ulike rommene fyller tydelig hver sin funksjon. 
 

 
Figur 6-19 Modellfoto. Fra den nye adkomstveien (langs rekkverket) får man et godt overblikk over området. Foto: 
Manthey Kula 



Planbeskrivelse for minnested ved Utøyakaia i Hole kommune 
 
 

 65 AV 83 
 

 

 
Figur 6-20 Modellfoto. De ulike sjiktene av trær på parkeringsflaten skaper dybde og gjør at minnestedet lengst nord 
oppleves noe tilbaketrukket. Foto: Manthey Kula 

 
Når man runder den nedre svingen og kommer ned på parkeringsflaten får man også her en god 
oversikt over området, men herifra sett under trekronene. Parkeringsplassen skrår mot vannet og den 
sammenhengende skrånende flaten vil gjøre at området oppfattes enhetlig. De ulike sjiktene av trær 
ute på plassen skaper dybde og gjør at minnestedet lengst nord oppleves noe tilbaketrukket.  
 
Nede ved minnestedet vil høydeforskjellene og kontrastene i landskapet oppleves tydelig. Kontrastene 
består av den vertikale bergveggen og støttemuren i bakkant og den horisontale og åpne vannflaten i 
forkant. Minnestedet er plassert i skjæringspunktet mellom disse flatene, og bergveggen fungerer som 
en bakvegg for detaljene i anlegget. 
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Figur 6-21 Modellfoto. Muren danner en bakgrunn for detaljene i anlegget. Foto: Manthey Kula 

 

6.6.3.2 Stedlige kvaliteter integreres i tiltaket 

Med den nye atkomstveien, den høye muren og selve minnestedets elementer, vil dagens sted få nytt 
innhold og endre karakter. Samtidig vil anlegget ta opp i seg ulike kvaliteter og karaktertrekk fra stedet, 
og tilpasser seg på den måten det helhetlige landskapet. Bergveggen i bakkant av minnestedet bevares 
så langt mulig og muren skal ha fargevariasjoner med referanser til Ringerikssandsteinen i området. 
Tyrifjordens vekslende vannstand gjør at minnestedets nærhet til vannet varierer, og i perioder står det i 
vann. Ytterst mot vannkanten i sør, ligger naturområdet med svabergene intakt. Etter hvert som 
eksisterende vegetasjonsbelter som omkranser tomten suppleres med de samme treslagene, og trær 
som plantes vokser og «gror til» er det sannsynlig at anlegget visuelt vil kunne oppleves som en 
naturlig del av stedet. 
 
 



Planbeskrivelse for minnested ved Utøyakaia i Hole kommune 
 
 

 67 AV 83 
 

 

 
Figur 6-22 Modellfoto. Tyrifjordens vekslende vannstand gir variasjon til minnestedet. Foto: Manthey Kula 

 

6.6.3.3 Minnestedets utforming i landskapet 

Minnestedet introduserer nye materialer og en ny utforming som skiller det fra de øvrige omgivelsene 
og markerer at denne delen av Utøyakaia har en annen funksjon. I dag kommer trafikken ned sentralt i 
området, mens den foreslåtte omleggingen av atkomstveien gir en større distanse til minnestedet.  
 
Selve strukturen på minnestedet er åpen og planlagt i bronse. Hver av de ulike søylene vil fange opp 
det skiftende lysspillet i vannflaten, og lyset vil slå inn på omgivelsene og tegne et bevegelig skyggespill 
på trappene, bergveggen og vegetasjonen.  
 
Søylene i minnestedet og trestammene som omkranser det har likhetstrekk i uttrykk, mht. vertikalitet. 
Dette samspillet mellom søylene og trestammene vil gjøre vegetasjonen og dens årstidsvariasjoner til 
en del av minnestedet.  
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Figur 6-23 Modellfoto. Vegetasjonen og dens årstidsvariasjoner blir en del av minnestedet. Foto: Manthey Kula 

 
Figur 6-24 Eksempel på materialer for minnestedet. Bronse med variert overflate; både mørk og matt, og gyllen og blank. 
Foto: Manthey Kula 
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6.7 Universell utforming 

Fra planprogrammet: 

Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle. Planbeskrivelsen skal 

redegjøre for hvordan dette er ivaretatt i planforslaget. 

 
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. 
 
Terrenget i planområdet er svært bratt, og det er en høydeforskjell på ca. 15 meter mellom kaia og 
fylkesveien. Planforslaget tilrettelegger for at biler og busser kan kjøre helt ned til kaia. For HC-
parkering 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 studeres nærmere i detaljfasen. Parkeringsarealet vil få et dekke 
med enkel opparbeidelse, og dermed liten bruk av kontrastfarger og ev. ledelinjer. 
 
Sammenlignet 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.  
 

6.8 Friluftsliv (strandsonen) 

Fra planprogrammet: 

Det skal gjennomføres vurderinger av hvordan plan- og influensområdet brukes til friluftsformål, og 

hvilke virkninger tiltaket vil kunne ha på dagens bruk. 

 
Friluftsliv er på miljøstatus.no definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. 
 
I Verneplan for Tyrifjorden er det beskrevet at Tyrifjorden er et svært viktig område for friluftsliv. 
Båtturer, fiske, bading og fotturer langs land er populære aktiviteter. Fjorden er et viktig 
nærfriluftsområde for fastboende og hytteeiere. I tillegg kommer tilreisende til hoteller og 
campingplasser rundt fjorden.  
 
Utøyakaia brukes i noen grad av lokalbefolkningen til rekreasjon, gjennom å være et sted man kan gå 
innom på turer slik at man kommer helt ned til sjøen, samt til bading, fisking etc. Kaia har relativt enkel 
atkomst og parkeringsmulighet, og kan derfor også brukes av personer som bor utenfor gangavstand. I 
tillegg benyttes Utøyakaia i dag som et sted for ettertanke og et sted for å minnes. 
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Fra lokalbefolkningen er det kommet informasjon om at 
friluftslivet på Tyrifjorden i større grad foregår nord for 
Utøya i retning Steinsfjorden, der det er flere øyer, 
varmere i vannet og enklere tilgang til sjøen, enn hva 
tilfellet er sør for Utøya. Utøyakaia er et av få offentlig 
tilgjengelige arealer langs Utstranda med tilgang til 
Tyrifjorden. Store deler av denne strandsonen er 
bebygget med bolig- eller fritidsbebyggelse, og dermed 
lite tilgjengelig. Omtrent 800 meter sør for Utøyakaia 
ligger et lite areal som eies av kommunen, og er 
avmerket som friområde i kommuneplanen (Utstranda 
423). Dette arealet ligger tett på bebyggelsen og er lite 
synlig fra fylkesveien. Nord for Utøyakaia er de 
tilgjengelige arealene langs fjorden begrenset til 
småbåthavner og campingplasser. I tillegg er det mottatt 
informasjon fra lokalbefolkningen om at Nes camping, 3 
km sør for Utøyakaia, brukes som tilgang til sjøen. Dette 
medfører at Utøyakaia er å anse som en viktig del av 
lokalbefolkningens tilgang til Tyrifjorden. 
 
Kommuneplanen har et generelt byggeforbud langs 
Tyrifjorden på inntil 100 meter, men på strekningen 
mellom Elstangen i nord til Kløvvika i sør er forbudet 
avgrenset til å gjelde vest for fv. 2848 Utstranda. 
Kommuneplanen åpner for å gi dispensasjon dersom 
det settes vilkår som ivaretar allmennhetens rett til 
ferdsel i strandsonen. Gjeldende regulering av 
Utøyakaia gjelder foran kommuneplanen, og gir rett til å 
gjennomføre tiltak i strandsonen. Gjennom dette 
forslaget til omregulering videreføres mulighetene for å 
gjennomføre tiltak som brygge, servicebygg og 
parkering, samt at det åpnes for å etablere minnested, 
støttemurer og bussoppstilling. Gjennom føringer i 
kommuneplanen påligger det planforslaget at 
allmennhetens rett til ferdsel i strandsonen blir ivaretatt. 
 
Sammenlignet med dagens situasjon, legger 
planforslaget til rette for inngrep i strandsonen nord på 
tomten der minnestedet plasseres. Området fylles noe 
ut og tilrettelegges som et sted for ettertanke. 
Minnestedet blir dermed offentlig tilgjengelig, og først og 
fremst egnet til opphold, minne og ettertanke.  
 
Midt på tomten, der MS Thorbjørn har sitt anløp i dag, 
tilrettelegges det for en forbedret brygge. Denne 

bryggen foreslås tilrettelagt for at også småbåter på Tyrifjorden kan legge til når de besøker 
minnestedet eller andre deler av Utøyakaia. 
 
Sør på tomten ligger en naturlig odde som i dag er regulert med hensynssone naturmiljø. Planforslaget 
viderefører friluftsområdet og hensynssonen, med den hensikt å ta vare på naturverdiene og 

Figur 6-25 Oversikt over mottatt informasjon om 
hvilke steder der strandsonen langs Utstranda er 
tilgjengelig 
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opprettholde stedet som et allment tilgjengelig område der friluftsliv, slik som bading, fisking eller annen 
form for naturopplevelse kan utføres. 
 
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. Mot 
sør tillates det ikke at gjerdet oppføres nærmere strandlinjen enn 8 meter. Gjerdene plasseres der 
terrenget er enkelt fremkommelig, og begrenser dermed allemannsretten. Hensikten med gjerdene er at 
de nærmeste naboene skal skjermes mot at besøkende til minnestedet beveger seg inn på deres 
eiendommer. Det vil likevel være mulig å bevege seg langs hele strandlinjen ved å benytte porten eller 
gå rundt gjerdet, men gjerdene skal gi et signal til besøkende til minnestedet om å respektere 
privatlivets fred og at området er et nabolag. Hensynet til naboene veies derfor tyngre enn full 
tilgjengelighet langs strandlinjen i planforslaget. Det anbefales som avbøtende tiltak at det settes opp 
skilt med orientering om at porten skal ivareta allemannsretten langs strandlinjen, samt at besøkende til 
minnestedet anmodes om å vise hensyn til nabolaget og unngå ferdsel på annen manns grunn.  
 
Planforslaget opprettholder Utøyakaia som et allment tilgjengelig sted med tilknytning til fjorden. Hele 
planområdets strandlinje vil være tilgjengelig. Det er kun restriksjoner på bruk på brygga der MS 
Thorbjørn legger til, for å unngå at andre båter forhindrer drift av MS Thorbjørn. Etablering av et 
minnested vil for noen kunne oppleves som en begrensning på bruken av området, selv om hensikten 
er å kunne tilrettelegge for hverdagslig bruk, minne og ettertanke side om side. Samtidig gir 
minnestedet et bedre tilrettelagt sted for ro og ettertanke, som også er en form for friluftsliv. Et viktig 
premiss for minnestedet er å skape et sted med balanse mellom minne og nytt liv, der minnestedet ikke 
skal stå alene, men etableres på en aktiv kai i et ellers rolig nabolag. Samlet sett gir tiltaket, kombinert 
med den forbedrede tilgjengeligheten fra både land og vann, en uendret til positiv konsekvens for 
friluftslivet.  
 

6.9 Anleggsfasen 

Fra planprogrammet: 

Anleggsvirksomheten vil omfatte bygging av minnested, terrengendringer for tilrettelegging for 

bussoppstilling og gangatkomst, transport av byggevarer og masser, samt ev. riving av eksisterende 

bygg. Anleggsarbeidet vil i perioder føre til økt trafikk ved avkjørsel fra fv. 2848, samt anleggsstøy og 

støv. Det må kunne avsettes område for rigg og parkering for anleggsarbeiderne. 

 

Det skal redegjøres for anleggsdriften med hensyn til omfang, tid og varighet. Dette inkluderer 

konsekvenser av eventuell riving av anlegg og endring av terreng innenfor planområdet. Det skal 

redegjøres for anleggsstøy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og ev. tiltak mot forurensning. 

Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende tiltak skal vurderes. Plassering av rigg og 

parkering skal vurderes og beskrives. 

 
6.9.1 Byggetid og rekkefølge 
Antatt anleggstid er ett år med oppstart vår/sommer 2020. I anleggsperioden må all trafikk til og fra 
Utøya relokaliseres. Alternativ havn for Utøya vil bli vurdert nærmere i neste fase.  
 
Gjennomføring av anleggsperioden vil detaljeres nærmere i dialog med entreprenør i neste fase. Dette 
skal det redegjøres for ved søknad om igangsettingstillatelse. Foreløpig er dette vurdert som en 
sannsynlig rekkefølge på anleggsarbeidene: 

1. Inngjerding av tomten for å hindre skade på tredjeperson 
2. Etablering av rigg, parkering og midlertidig gangatkomst 
3. Midlertidig omlegging av strøm til Utøya 
4. Riving av bygninger 
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5. Rensk og bergsikring av synlig fjell 
6. Utgraving for øvre/nordre del av nye støttemurer og vei 
7. Etablering av den del av støttemurer og vei som ikke kommer i konflikt med eksisterende vei. 

Arealet brukes senere som riggområde og til materialleveranser 
8. Riving av brygge. Lagring av stein for gjenbruk 
9. Etablering av tårnkran 
10. Etablering av siltgardiner i vannet 
11. Spunting og utlegging av masser i fjorden ved planlagt minnested  
12. Etablering av rørspunt langs fv. 2848, Utstranda 
13. Utgraving og bygging av ny brygge/rampe og igangsetting av minnested 
14. Riving av guardrail langs eksisterende vei og utgraving for ny vei 
15. Rensk og bergsikring av fremgravd fjell 
16. Etablering av støttemurer og bygg/rom under atkomstvei 
17. Tilbakefylling av masser bak støttemurer, og etablering av betongdekke på atkomstvei 
18. Oppføring av nytt bygg ved brygge/rampe 
19. Montering av gjerder og guardrail 
20. Utomhusarbeider på parkering og minnested, atkomstvei, planting av trær, grusing etc. 

 
Flere av de opplistede arbeidene vil foregå parallelt. 
 
6.9.2 Behov for riggområde 
Det vil være behov for å sette opp brakker knyttet til kontorer, møterom, toaletter, garderobe og lagring 
av utstyr. Det er aktuelt at riggområdet flyttes på i løpet av anleggsperioden. Plassering av riggområde 
skal beskrives og illustreres på situasjonsplan/riggplan ved søknad om igangsettingstillatelse. 
 
6.9.3 Anleggstrafikk 
I hele anleggsperioden vil det være behov for anleggstrafikk til og fra anlegget for å kjøre bort 
overskuddsmasser og levere byggematerialer som grus, betong, armering, isolasjon, rekkverk, 
naturstein, konstruksjon for minnestedet, samt maskiner. Det forutsettes at anleggstrafikken ankommer 
fra E16 via fylkesveien både nordfra og sørfra. Levering av enkelte materialer fra sjøen er også et 
alternativ som kan vurderes av entreprenør dersom det viser seg hensiktsmessig.  
 
6.9.4 Konsekvenser for atkomst til Utøya og trafikk på fv. 2848 
Atkomstveien vil i lange perioder ikke være tilgjengelig, og MS Thorbjørn sitt nåværende punkt for 
ilandstigning ligger plassert innenfor arealet som må gjerdes inn. Det betyr at all trafikk til og fra Utøya, 
herunder besøkende, varer, drivstoff og utstyr, må forventes å bruke en alternativ kai i hele 
anleggsperioden. Aktuelle alternative kaier vil bli vurdert nærmere i den videre prosessen.  
 
Det er forutsatt at fylkesveien skal holdes åpen i anleggsperioden. Rørspunt mellom fylkesveien og 
planlagte støttemurer skal sammen med forankringsstag sikre dette. Det etterstrebes å holde begge 
kjørefelt åpne forbi anleggsområdet med midlertidig nedsatt fartsgrense. I kortere perioder kan det 
likevel bli aktuelt å stenge av én kjørebane, og avvikle trafikken med lysregulering. Dette vil bli avklart 
og koordinert med vegmyndigheten (Statens vegvesen/fylkeskommunen). Bussholdeplassen i 
tilknytning til dagens atkomstvei vil midlertidig i anleggsperioden bli flyttet noe sørover, til plasseringen 
den hadde tidligere. 
 
6.9.5 Støy og støv i anleggsperioden 
Det vil i perioder være støyende aktivitet i anleggsperioden. Særlige støyende aktiviteter er 
grunnarbeider som spunting, sprengning, pigging og boring. Øvrige arbeider vil i stor grad tilsvare 
ordinære byggearbeider med et mer moderat støynivå. I den grad det er mulig vil entreprenør bli bedt 
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om å gi pris på støyreduserende utstyr og maskiner. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det 
også redegjøres nærmere for støy, herunder hvilke aktiviteter som gir størst støybelastning, samt 
forventet tid og omfang på dette. Det skal også redegjøres for ev. avbøtende tiltak. Dette kan være 
tidsbegrensning av anleggsstøy når det gjelder varighet og tidspunkt på døgnet, støyreduserende 
utstyr, midlertidig lokal skjerming etc. 
 
I hele anleggsperioden vil det bli gjennomført tiltak for å begrense/redusere støv fra byggeplassen. 
Aktuelle tiltak er tildekking eller vanning av gravemasser i tørre perioder, vasking av veier og vasking av 
dekk på anleggskjøretøy. 
 
6.9.6 Andre forhold 
Tiltaket har et forventet masseoverskudd. Det medfører at overskuddsmasser må kjøres bort fra 
anleggsområdet. Det forventes at det finnes masser som både kan klassifiseres som rene og 
forurensede på tomten. Alle stein- og jordmasser vil derfor bli testet for forurensning før de kjøres bort 
til godkjent deponi. Særlig forurensede masser, asfalt, impregnerte materialer etc. kjøres til deponi for 
spesialavfall. Bygningsmaterialer etter riving sorteres og kjøres til godkjent deponi. 
 
For å hindre forurensning og partikkelspredning til fjorden er det aktuelt å legge en siltgardin utenfor 
anleggsområdet. I tillegg vil det være aktuelt, dersom det er tilstrekkelig areal, å anlegge 
sedimenteringsdammer ved parkeringen som kan fange opp ev. forurensning før de renner ut i vannet. 
 
Verdifull vegetasjon og avmerkede hensynssoner på plankartet vil bli sikret mot påkjenninger og skader 
i anleggsperioden. 
 
I plan for anleggsfasen skal det i tillegg redegjøres for en anleggs-ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
og hvordan naboer skal informeres i anleggsperioden. 
 

6.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Fra planprogrammet: 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 

gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen skal redegjøre for om 

det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. 

Analysen skal omfatte både anleggsfasen og permanent situasjon, og avgrenses til uønskede 

hendelser. 

 

Mulige uønskede hendelser skal beskrives. Sannsynligheten av at en hendelse oppstår og 

konsekvensen av hendelsen skal vurderes iht. DSBs veileder for ROS-analyser. Avbøtende tiltak 

skal foreslås for forhold som blir klassifisert med middels eller høy risiko. 

 
Det er utarbeidet en ROS-analyse som følger som vedlegg til planforslaget. ROS-analysen er 
utarbeidet i tråd med DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 
2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging. 
 
I forbindelse med analysen ble det gjennomført et ROS-seminar 12. juni 2019 med deltakelse fra 
Statsbygg, Manthey Kula og Asplan Viak, der uønskede hendelser ble identifisert basert på sjekkliste 
og gjennomgang av planforslaget. 
 
Terrenget i planområdet er bratt opp mot fv. 2848 Utstranda og på oversiden av fylkesveien. Tyrifjorden 
har regulert vannstand mellom kote 62 og 63. Det er flom her hvert år om våren og noen ganger flere 
ganger ved mye nedbør. Det er ingen bekker i planområdet. Det er ingen bygninger i planområdet som 
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kan påvirkes av flom. Tyrifjorden/Holsfjorden er også drikkevannskilde for Asker og Bærum. Det skal 
mye til for å påvirke drikkevannskilden fordi selve uttaksområdet ligger dypt og flere kilometer sør for 
planområdet, og det er store vannmengder i Holsfjorden. Foreslått overvannshåndteringssystem for 
parkeringsarealet omfatter rensing i pukkgrøft. 
 
Statsbygg har vurdert risiko for terror på minnestedet. Minnestedet skal være allment tilgjengelig og er 
ikke definert som en grunnleggende nasjonal funksjon. Minnestedet vil kunne være av symbolsk verdi 
for gjennomføring av terrorhandlinger ved offentlige arrangementer på stedet. Dette gjelder 
eksempelvis ved offentlig tilstedeværelse av myndighetspersoner etc. Ved slike arrangementer legger 
Statsbygg til grunn at arrangøren av markeringen selv er ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelig 
risikoreduserende tiltak knyttet til mulig terrorfare. I de periodene det ikke gjennomføres offentlige 
markeringer ved minnestedet vurderes terrorfaren som lav. Det anses derfor ikke som nødvendig å 
iverksette skadereduserende tiltak ved etablering og daglig drift av minnestedet. 
 
6.10.1 Mulige uønskede hendelser 
Følgende uønskede hendelser er identifisert: 

 Flom 

 Steinsprang 

 Utslipp av drivstoff ved fylling av MS Thorbjørn 

 Fallulykke 

 Stabilitet for fylkesveien i anleggsfasen 

 Båtulykke mellom MS Thorbjørn og småbåt 
 
Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. Vurdering 
av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. 
Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med kategoriene grønn, gul og 
rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule 
områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko. 
 
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 
Uønsket hendelse 

 
Risiko 

 
Forslag til risikoreduserende tiltak 

 
Liv/ helse Stabilitet Materielle 

verdier 

 

Flom     Byggverk og installasjoner i 

strandsonen og de lavereliggende 

områdene bygges for å tåle høy- og 

lavvann (variasjon i vannstand). 

 Parkeringsplassen legges på et 

høyere nivå enn 200-års flom. 

Steinsprang     Det kan etableres buffersoner mot 

området der det er eksponert fjell, 

alternativt sikre fjellet med nett eller 

andre fysiske tiltak. 

Utslipp av drivstoff 
ved fylling av MS 
Thorbjørn 

    Vurdere tiltak slik at tankbilen står 

plassert ovenfor fordrøyningsanlegget 

ved fylling, slik at eventuelle utslipp i 

større grad fanges opp av pukkgrøft 

med mulighet for utskifting 
Fallulykke     Det settes opp forskriftsmessig 

rekkverk som skal forhindre uhell 
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Stabilitet for 
fylkesveien i 
anleggsfasen 

    Veien stabiliseres og sikres med 

rørspunt og forankringsstag før 

konstruksjoner knyttet til ny 

atkomstvei etableres. 
Båtulykke mellom 
MS Thorbjørn og 
småbåt 

    Situasjonstrening av båtmannskapet 

der flere småbåter er til stede i 

farvannet. 

 Utforme og merke brygge/rampe slik 

at plassen til MS Thorbjørn tydelig er 

atskilt fra øvrige plasser 
 
De identifiserte uønskede hendelsene er i stor grad klassifisert som grønne. Risiko er klassifisert som 
gul for både liv/helse, stabilitet og materielle verdier ved flom. Bakgrunnen for dette er at sannsynlighet 
for flom er høy, men konsekvensene er små. Dette gir gul risiko, og en anbefaling av at tiltak skal 
iverksettes. For fallulykke er risiko klassifisert som gul fordi sannsynlighet er lav, men konsekvensene 
for liv og helse er store dersom ulykke skulle inntreffe. 
 
6.10.2 Oppfølging av risikoreduserende tiltak 
Risikoreduserende tiltak er av både fysisk og organisatorisk art, og noen av tiltakene vil det dermed 
være anledning til å innarbeide i planforslaget. 
 
For flom er det satt krav til at minnested og servicebygning utformes og dimensjoneres for å tåle 200-
årsflom. Parkeringsplassen ligger høyere enn normal flomvannstand, og de aller fleste av plassene 
ligger også høyere enn nivå for 200-årsflom. 
 
For steinsprang er det satt krav om at publikumsarealene ved minnestedet sikres mot steinsprang fra 
eksisterende bergvegg i den grad det er nødvendig. En slik sikring kan være både buffersone eller 
fysisk sikring av bergveggen med nett e.l. En slik vurdering vil bli gjort av geolog når berget avdekkes. 
 
Fare for utslipp av drivstoff tilsvarer dagens risiko fordi MS Thorbjørn fyller drivstoff på denne måten 
også i dag. Dersom det er mulig vil det være risikoreduserende at tankbil stiller seg opp ovenfor 
pukkgrøft, slik at ev. lekkasje ved tankbilen kan fanges opp i denne grøfta. Planforslaget vil også gjøre 
det nødvendig å legge om elektriske kabler på tomten. I den forbindelse vil det bli tilrettelagt for at det 
på et senere tidspunkt kan etableres ladepunkt for fergen, slik at denne på sikt kan elektrifiseres. 
 
For fallulykke etableres forskriftsmessig kjøresterkt rekkverk på toppen av støttemurer. Dette vil 
medføre at risiko for uhell er svært lav. 
 
For stabilitet for fylkesveien i anleggsfasen er det stilt krav om at Statens vegvesen skal godkjenne 
byggeplan for støttemurene før arbeidet kan igangsettes. Arbeidet forutsetter støttekonstruksjoner i 
form av rørspunt og forankringsstag på deler av arbeidene langs fylkesveien. 
 
Tiltak for å forhindre båtulykke i forbindelse med at MS Thorbjørn legger til land er i stor grad av 
organisatorisk art, og må vurderes nærmere når anlegget åpner. 
 

6.11 Barn og unges interesser 

Fra planprogrammet: 

Planområdet omfatter fv. 2848 som er skolevei, betjent av skolebuss to ganger daglig. Fylkesveien er 

også eneste forbindelsen forbi planområdet hvor barn og unge kan ferdes til fots og på sykkel til ulike 

aktiviteter og fritidstilbud. Utøyakaia er offentlig tilgjengelig og nærområdet benyttes bl.a. til bading. 
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Barn og unges interesser vil inngå i vurderingene innenfor flere av utredningstemaene, bl.a. veg og 

trafikk, synlighet og landskapsvirkning og friluftsliv. I planforslaget skal barn og unges interesser 

vurderes og omtales samlet med hensyn til hvordan tiltaket bidrar til trygge omgivelser og mulighet 

for lek og friluftsliv. 

 
Konsekvenser for barn og unge er knyttet til temaer som allerede er redegjort for i planbeskrivelsen. 
Nedenfor redegjøres det spesifikt for barn og unges interesser innenfor disse temaene. 
 
6.11.1 Veg og trafikk 
Fylkesvei 2848 er skolevei og eneste forbindelse mellom bebyggelsen nord og sør for planområdet. 
Ved Utøyakaia ligger en bussholdeplass som benyttes av skolebussen. Arrangementer på Utøya er 
også i stor grad rettet mot barn og unge fra større deler av landet.  
 
Planforslaget medfører få endringer av fylkesveien, og bussholdeplassen opprettholdes med en justert 
plassering. Omlagt atkomstvei medfører at busser til Utøya og minnestedet kan kjøre ned til kaia. Dette 
gir en mer oversiktlig situasjon ved fylkesveien, med bedre trafikksikkerhet og mindre konflikt mellom 
f.eks. skolebuss og turbuss på holdeplassen. Barn, unge og andre som reiser til Utøya vil også få bedre 
atkomstforhold ved parkeringen, mer universell tilrettelegging og mulighet for å avlegge minnestedet et 
besøk. 
 
6.11.2 Synlighet 
I dag er parkeringsplassen og kaia godt synlig fra fylkesveien. Det antas at mange barn og unge 
benytter fylkesveien daglig. Utøya ligger synlig direkte ut fra veien. Planområdet vil bli endret som følge 
av tiltaket, og den nye atkomstveien vil skjerme deler av planområdet i stor grad. Parkeringsplassen, 
brygga og Utøya vil fortsatt være synlig, men stedet der minnestedet skal plasseres vil i liten eller ingen 
grad kunne sees fra fylkesveien. På den måten vil barn, unge og andre i stor grad kunne velge selv om 
de ønsker å se og oppsøke minnestedet.  
 
6.11.3 Friluftsliv og strandsonen 
Utøyakaia er et av få offentlig tilgjengelige områder langs Utstranda. Området benyttes av hytteeiere og 
fastboende i området til bl.a. bading og fisking. Dette gjelder også barn og unge. Denne muligheten vil 
opprettholdes og sikres i planforslaget. Naturområdet på odden sør for kaia er sikret bevart som i dag. 
 

6.12 Vassdrag og flom 

Fra planprogrammet: 

Planområdet ligger langs Tyrifjorden, som inngår i verneplan 1 for vassdrag. Holsfjorden, arm av 

Tyrifjorden, er drikkevannskilde for Asker og Bærum. Innsjøen er regulert med 1 meter mellom kote 

+62 og +63 som kilde for vannforsyning. Vannstand ved 200-årsflom er beregnet til kote +65,6. 

 

Det skal redegjøres for hvordan ulike aktiviteter i planområdet i både anleggsfasen og etter ferdigstilt 

tiltak kan påvirke vannmiljøet. Avbøtende tiltak og behov for eventuelle renseløsninger skal 

beskrives. Det skal videre redegjøres for hvordan tiltakets funksjon opprettholdes ved normal 

vannstandsvariasjon, samt hvordan det påvirkes av flom. 

 
Det er utarbeidet et notat knyttet til vannmiljø, herunder vassdrag, flom og overvann, som følger som 
vedlegg til plansaken. Notatet ser på behov for fordrøyning og rensing av overvann, og beskriver 
aktuelle løsninger på et overordnet nivå. 
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Tyrifjorden/Holsfjorden er leveområde for en rekke viktige fisk- og ferskvannsarter. Holsfjorden er 
drikkevannskilde for Asker og Bærum. I tillegg er Holsfjorden valgt som Oslo kommunes nye 
drikkevannskilde. Drikkevannsinntakene ligger flere kilometer sør for planområdet. Den store 
vannmengden i Holsfjorden medfører en betydelig fortynningseffekt, men det legges likevel til grunn at 
eventuelle forurensninger fra planområdet skal håndteres slik at vannmiljøet lokalt utenfor planområdet 
og i Holsfjorden generelt i så liten grad som mulig blir negativt belastet. Mulige forurensninger fra 
planområdet vil i hovedsak være utslipp av partikler og potensiell avrenning av forurensende stoffer fra 
parkerte biler/busser. 
 
6.12.1 Håndtering av overvann 
Det er tatt utgangspunkt i at overvann fra planområdet skal håndteres lokalt, og i tråd med Norsk Vanns 
3-trinnsstrategi (fang opp og infiltrer, forsink og fordrøy, sikre trygge flomveier). Som følge av at 
planområdet ligger inntil Holsfjorden og det ikke vil medføre fare for nedstrøms infrastruktur eller 
bygninger ved flom, vil det for overvannshåndteringen være tilstrekkelig at trinn 1 og 2 ivaretas. Ved 
flom vil deler av planområdet være oversvømt fra økt vannstand i Holsfjorden, og overvann fra 
planområdet vil følge terrenget ut mot fjorden (trinn 3). 
 
Ved trinn 1, som er avrenning fra normalregn, vil overvann fra atkomstveien renne mot grøft langs 
veien. På parkeringsarealene vil deler av vannet infiltreres ned i grunnen, mens resterende overvann 
ledes til forsenkninger i terrenget. 
 
Ved trinn 2, som er avrenning ved store regnskyll, vil det ikke være teknisk sett behov for å fordrøye 
vannet, fordi planområdet ligger inntil Holsfjorden og det ikke er infrastruktur eller bygninger nedstrøms 
som vil kunne bli skadet. Samtidig er Holsfjorden drikkevannskilde, og det medfører at overvannet bør 
renses. Fordrøyning av vannet vil dermed skje som en del av rensesystemet. 
 
Ved trinn 3, som er avrenning ved ekstreme regnskyll, antas det at vannstanden i Holsfjorden er høyere 
enn normalvannstand. 200-års flom er beregnet til kote + 65,6, som betyr at deler av planområdet er 
oversvømt. Overvannstiltakene som håndterer trinn 1 og 2 må legges slik at de fungerer ved høyeste 
regulerte vannstand i Holsfjorden, og bør også legges høyere enn flomvannstand. Ved ekstreme 
nedbørsmengder vil overvann fra atkomstvei og parkering følge terrenget ned til fjorden. 
 
Minnestedet vil bli oversvømt ved flomsituasjon, og er beregnet å tåle dette. Minnestedets 
tilgjengelighet begrenses avhengig av vannstand, men vil fortsatt kunne ivareta sin funksjon som et 
sted for ro og ettertanke. Varierende vannstand ved minnestedet er illustrert nærmere i kapittel 4.2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6-26 Prinsipp for hvordan overvann kan 
håndteres i planområdet. Blå piler viser 
avrenningsretning, rød strek viser grøft langs 
atkomstvei, grønn strek viser filtergrøft og sort 
strek viser nederste pukkgrøft. 
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Aktuelle løsninger for å håndtere overvann er: 

 Det etableres en grøft langs atkomstvei med drensrør som ledes til en sandfangskum nederst i 
veien. Ved detaljprosjektering må det vurderes om det er behov for flere kummer langs grøften. 
Grøften tilfredsstiller både trinn 1 og 2. Sandfangskum etableres som infiltrasjonssandfang med 
overløp ut i filtergrøft for parkeringsarealet. 

 På parkeringsarealet anbefales det et motsatt takfall slik at overvann som ikke drenerer ned i 
grunnen renner ned mot en forsenkning i terrenget. Forsenkningen vil tilfredsstille både trinn 1 
og 2. Forsenkningen kan med fordel etableres med gress eller annet som hindrer erosjon i 
forsenkningen, slik at infiltrasjonsevnen ikke forringes over tid. Forsenkningen bygges opp som 
en filtergrøft for å sikre rensing av overvannet. 

 I nederste del av parkeringsarealet etableres en pukkgrøft som samler opp og leder vannet ut til 
fjorden. Denne må etableres over nivå for høyeste regulerte vannstand i Holsfjorden. 

 Overvann fra minnestedet drenerer naturlig mot Holsfjorden uten tiltak. 
 
For å redusere avrenning av partikler til fjorden og som en buffer mot eventuelle uhell/utslipp av 
olje/drivstoff fra kjøretøy etableres løsning for rensing av overvannet. Overvannet drenerer mot en 
oppbygd filtergrøft, som vil fungere både som rensetiltak og som fordrøyning. Filtergrøftens plassering 
og kapasitet må dimensjoneres ved detaljprosjektering. Overvannstiltakene vil være en forbedring av 
dagens situasjon. 
 
6.12.2 Avrenning i anleggsperioden 
I anleggsperioden vil avdekking av vegeterte arealer og flytting av masser medføre at partikler 
eksponeres og kan følge med regnvann ut i Holsfjorden. Det bør derfor etableres avbøtende tiltak for å 
hindre utslipp av partikler. Aktuelle tiltak er: 

 Sedimentasjonsgrøft/dam som fanger partiklene før de renner ut i fjorden 

 Siltgardin som hindrer spredning av partikler i Holsfjorden 

 Rask tilsåing/tildekking av arealene, slik at partiklene ikke ligger eksponert 
 
Nødvendige tiltak må beregnes ved detaljprosjektering.  
 

6.13 Helsekonsekvensutredning 

Fra planprogrammet: 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. planprogrammets 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 fremgå 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 i gjennom 

drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om hvorvidt det bør gjennomføres en 

helsekonsekvensutredning. Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

 
Planbeskrivelsen inneholder en redegjørelse og vurdering av medvirkningsprosessen i kapittel 2. 
 
Klinikk for krisepsykologi (Kfk) har utarbeidet en rapport som 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 
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 Erfaringer fra minnesmarkeringer, ritualer og etablering av minnesmerker 

 Vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning 

 Anbefalinger knyttet til medvirkningsprosessen 
 
Vurderingene baserer seg på offentlige dokumenter i saken, eksisterende litteratur, faglige drøftinger og 
Kfks brede erfaringsgrunnlag etter arbeid i en rekke katastrofer og kriser. Det har vært gjennomført 
seminar og drøftinger med representanter fra åtte terrorrammede europeiske byer. Rapporten ligger 
som eget vedlegg til plansaken, vedlegg 8. Tilbud og innholdet i leveransen er drøftet med Hole 
kommune før oppdraget ble gitt. 
 
Prosessen rundt etableringen av et nasjonalt minnested ved Utøya har vært langvarig og krevende for 
de berørte. Naboer, både fastboende og hytteeiere, 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. Slik Kfk ser det, har naboene i for liten grad 
blitt anerkjent som berørte og dermed heller ikke blitt tilstrekkelig involvert i prosessen som ledet fram til 
vedtaket om et minnesmerke på Sørbråten. Mangelen på støtte og anerkjennelse fra storsamfunnet har 
i seg selv representert en belastning som med stor sannsynlighet har bidratt til å opprettholde eller 
forsterke psykiske plager i ettertid. At prosessen nå i langt større grad tilrettelegger for medvirkning og 
involvering av naboene, vil dermed være viktig i fortsettelsen.  
 
Helsedirektoratet definerer helsekonsekvensutredning som et «verktøy som kan synliggjøre hvordan 
beslutninger og tiltak i ulike sektorer kan påvirke befolkningens helse». Utredning av 
helsekonsekvenser handler om å synliggjøre hvorvidt et tiltak vil påvirke de bakenforliggende faktorene 
i den grad at det medfører positive eller negative endringer i forventet levealder i befolkningen, i 
dødelighet, i forekomst av ulike sykdommer i befolkningen, befolkningens selvopplevde helse eller 
levevaner og livskvalitet i befolkningen. Ved vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning er det 
viktig å ta stilling til hvorvidt barn, voksne og eldre vil påvirkes av minnestedet, både når det gjelder 
bomiljø, nabolag, psykososiale forhold, medborgerinvolvering, rekreasjonsmuligheter og 
nettverksstøtte.  
 
Vanskene som tilkjennegis hos enkelte av naboene (jf. uttalelser i sakens bakgrunnsdokumenter), kan 
åpenbart ikke knyttes til minnestedet ettersom det ikke finnes enda. Men det er sannsynlig at de 
psykologiske konsekvensene av terrorhendelsen har blitt forsterket av at de ikke har blitt involvert og 
anerkjent i de påfølgende prosessene. Etter Kfk sin mening er det ikke minnestedet som en potensiell 
påminner som utgjør opphavet til disse vanskene, men de psykologiske konsekvensene av å ha bidratt 
med hjelpearbeid og satt seg selv i fare, og likevel ikke ha blitt inkludert i de videre prosessene. At 
minnestedet i seg selv skulle gi opphav til store helsekonsekvenser som vil vare over tid, anser Kfk 
imidlertid ikke som sannsynlig. De har ingen erfaring med at minnesmerker representerer en traumatisk 
påminner, snarere motsatt. Personer som ikke har fått hjelp for forhold knyttet til innsats og opplevelser 
fra terrorhendelsen, og som har fått økte eller forverrede plager av belastninger i ettertid, mener Kfk at 
må kunne avhjelpes individuelt. 
 
Minnestedet i seg selv vil det være mulig å tilvenne seg på lik linje som selve Utøya, men dersom 
turister, busslaster med skuelystne og spørsmål fra nysgjerrige vil utgjøre et press på beboerne, er det 
viktig å verne mot dette. Utformingen av minnestedet må gi mulighet for at lokalbefolkningen kan 
ivareta og opprettholde egne aktiviteter knyttet til hverdagsliv og rekreasjon. Dersom minnestedet 
hadde blitt plassert et annet sted, er det stor sannsynlighet for at det i hovedsak ville være sørgende 
som oppsøker dette, mens tilreisende og turister fortsatt vil ønske å se hendelsesstedet, komme nært 
inntrykkene, og opprettholdt et press på nabolaget. Det er derfor fordelaktig at dette kan reguleres som 
del av etableringen av minnestedet, og at aktuelle måter å gjennomføre regulering på drøftes i samråd 
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med lokalbefolkningen, både fastboende og hytteeiere. Kfks anbefaling er at besøksantall og formen på 
ulike aktiviteter, reguleres og informeres om, slik at naboer kan være forberedt og få anledning til å gi 
sine synspunkt i forkant. Like viktig er det å besørge skjermingstiltak og tydeliggjøre overfor tilreisende 
at det må tas hensyn til privatlivets fred og at området er et nabolag. 
 
Å gjennomføre en helsekonsekvensutredning kan også utgjøre en tilleggsbelastning for flertallet av de 
berørte (etterlatte, overlevende og de beboere som ikke opplever minnestedet som en potensiell 
belastning) da det vil forsinke prosessen ytterligere og sannsynligvis bidra til å skape økt uro. Ettersom 
det også er mange som ønsker å få en endelig avgjørelse i saken og legge prosessen bak seg, bør 
også dette hensyntas. 
 
Rapportens oppsummerende konklusjon om behovet for helsekonsekvensutredning er: 
Det er Kfks samlede vurdering at det ikke er grunnlag for å utrede helsekonsekvenser for innbyggerne i 
Hole kommune og de nærmeste naboene til Utøyakaia. Kfk forventer 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 for foregår i tilknytning til Utøya og Utøyakaia, noe som kan realiseres i 
forbindelse med at minnestedet etableres. 
 

6.14 Øvrige konsekvenser 

Planforslaget har i ulik grad virkning for andre tema enn de som er opplistet i planprogrammet. Disse 
redegjøres det kort for nedenfor. 
 
6.14.1 Teknisk infrastruktur 
Innenfor planområdet går i dag en høyspentkabel i grøft fra fylkesveien og ut i sjøen til Utøya. Kabelen 
er tilkoblet trafo langs atkomstveien. I tillegg går en lavspent kabel i grøft over tomten og ut til Utøya, 
samt et luftspenn til eiendommen 234/159, der det tidligere sto en enebolig. Alle kabler og trafo må 
flyttes i anleggsperioden. Trafo foreslås flyttet til bestemmelsesområde #1, beliggende under 
atkomstveien. Trafo vil ligge høyere enn nivå for 200-årsflom, og er tilgjengelig for kranbil ved behov. 
Bytting av trafo forekommer svært sjelden, men må være mulig å gjennomføre raskt dersom det blir 
behov. Øvrige kabler legges om, og uttak for strøm til servicebygg, ladepunkter for el-bil og belysning 
etableres. 
 
Planområdet er ikke tilkoblet offentlig vann og kloakk. Planforslaget legger til rette for at det skal 
etableres toalett i rom under atkomstvei. Som følge av stor avstand til offentlig vann og kloakk, 
kombinert med antatt stor variasjon i bruken av toalettet, foreslås det etablert et vakuumtoalett med 
nedgravd tank innenfor parkeringsarealet. Vann til toalett, håndvask og mulighet for spyling kan hentes 
fra Tyrifjorden og renses slik at det får drikkevannskvalitet. 
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6.14.2 Støy 
Planområdet ligger langs fylkesvei 2848 hvor det er relativt lav 
trafikk. Statens vegvesens kart med støysoner langs riks- og 
fylkesveier viser gul støysone på det nærmeste arealet oppe 
langs fylkesveien. Minnestedet, naturområdet på odden og 
parkeringsplassen er dermed ikke støyutsatt. 
 
Det er ikke gjennomført støyberegninger for å kartlegge om 
støynivået på minnestedet vil ligge lavere enn «stille områder» 
i T-1442. Avstanden til gul støysone og plasseringen langs 
støttemuren og fjellveggen nedenfor atkomstveien tilsier at 
minnestedet er godt beskyttet mot støy. 

 
6.14.3 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner av nasjonal verdi innenfor eller like utenfor planområdet som vil bli 
berørt av tiltaket. Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunens utviklingsavdeling varsles, iht. meldeplikten i kulturminneloven 
og forslag til reguleringsbestemmelse. 
 
Ved utforming av tiltaket, har stedets iboende kvaliteter og tilpasning til omgivelsene blitt vektlagt, både 
i formgiving, fargebruk, vegetasjonsbruk og materialer. 
 
6.14.4 Solforhold 
Planområdet ligger vestvendt og har gode solforhold, særlig på ettermiddag. Tiltaket vil i svært liten 
grad påvirke solforholdene utenfor planområdet, men innenfor planområdet vil arealene nærmest 
støttemurene få relativt mye skygge på morgen og deler av formiddag. 
 

  

Figur 6-27 Utsnitt fra Statens vegvesens støyvarselkart som viser 
beregnet utstrekning på gul støysone (Lden 55-65 dB) langs Utstranda. 
Kilde: Statens vegvesen 
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7 Vedlegg 

VEDLEGGSNUMMER DOKUMENTNAVN 
1 Ingeniørgeologisk rapport og geoteknisk datarapport 
2 Temarapport Veg og trafikk 
3 Besøksvurdering 
4 Medvirkningsprosessen 
5 Temarapport Naturmiljø 
6 ROS-analyse 
7 Temanotat overvann og vannmiljø 
8 Vurdering av helsekonsekvensutredning 
9 Program for bærekraftig byggeplass og drift 

10 Fastsatt planprogram 
11 Forhåndsuttalelser til planforslaget og forslagsstillers kommentarer 
12 Samledokument med alle mottatte høringsuttalelser til varsel om oppstart og 

planprogram 
13 Situasjonsplan 
14 Illustrasjonshefte – skisseprosjekt (Ikke juridisk bindende) 
15 Plan, profil og sporing - atkomstveg og tiltak på fylkesveg 
16 Figurer som viser hva som sikres i kart og bestemmelser 
17 Miljørisikovurdering – Avrenning til Tyrifjorden 
18 Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune 
19 Faglig tilrådning fra Tjenesteområde Helse 
20 Kartlegging av behov for helsehjelp 
21 Forslagsstillers kommentarer til mottatte høringsuttalelser til planforslag ved 

offentlig ettersyn 
22 Samledokument med alle mottatte høringsuttalelser til planforslag ved 

offentlig ettersyn 
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