
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapport 

Fortettingsanalyse og forslag til 
langsiktig grønn grense for prioriterte 
tettsteder i Eidsvoll kommune – 
Eidsvoll og Ra holt 

1 Innledning 
Som del av arbeidet med kommuneplan for Eidsvoll kommune skal grønn grense innarbeides som et 

verktøy. Det forutsetter en analyse av de prioriterte tettstedene i kommunen; Eidsvoll og Råholt. 

Bakgrunnen for begrepet Grønn grense er Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

(2015) og retningslinje R8 i denne. Metodikken er hentet fra Veileder – grønn grense, publisert av 

Akershus fylkeskommune i 2018. Da rapporten skal være del av en kommuneplan, er det naturlig å 

avgrense tidshorisonten til 12 år, noe som gir perioden 2020-2031. 

Det er viktig å gjøre det klart at rapporten primært er en kvantitativ øvelse. Delområder er vurdert, 

men føringer om hvilke som bør fortettes og hvordan, bør også vurderes ut ifra områdenes typiske 

kvaliteter. 

Spørsmålet videre blir hvordan rapporten skal brukes videre i planleggingen og i hvilken grad 

rapporten samsvarer med befolkningens og politikernes ønsker for fremtidig utvikling. Det er opplagt 

å bruke den i ny kommuneplan, der arbeidet pågår. Denne vil bli gjenstand for medvirkning og 

politisk behandling av flere omganger. Her vil rapporten grunnlag bli gjenstand for vurdering, kritikk 

og diskusjon. Det er viktig å være klar på at denne rapporten i så måte er et startpunkt for en slik 

diskusjon, men samtidig gir en metode til å etablere Grønn grense så den følger kravene i regional 

plan og er faglig forsvarlig.  

2 Analyseområdet 

2.1 Fokus på bolig 
Rapporten ser primært på boligpotensialet, da de fleste spørsmål knyttet til arealbruk i kommunen 

handler om boligbygging. Flere andre formål er selvsagt like viktige, men boligbygging er driveren i 

mye av utviklingen og arealutnyttelsen. Særlig når boligbyggeren medfører tilflytting til kommunen 

og dermed vekst i befolkningen. De offentlige funksjonene belastes av flere innbyggere, 

infrastrukturen, grøntstrukturen, behovet for handlemuligheter osv. I beregningen av teoretisk 

boligpotensial er det tatt høyde for at boligformålet blandes med andre formål. I tillegg er område 

med offentlige funksjoner, infrastruktur og grøntstruktur holdt utenfor i tallgrunnlaget.  

Vurderinger av om dagens offentlige tjenestetilbud trenger nye areal for å møte en fremtidig vekst er 

ikke en del av analysen. I boligprognosen 2018-2030 (Norconsult 2018) omtales veksten i 12-års 



perioden med noe forbehold. Det anbefales at kommunen følger med på boligbyggingen for å se om 

veksten fortsetter, da denne er et vilkår for befolkningsveksten, før kommunens gjør store 

investeringer for å møte en forventet utvikling. Delområdene består til dels av offentlige funksjoner. 

Disse er tatt ut av grunnlaget for boligpotensial og flere av disse har en lav utnyttelse og kan tåle en 

utvidelse av bygningsmassen. Samtidig er det klart at om kommunen endrer dagens bruk (til bolig 

eller næring) til offentlig formål, vil grunnlaget for analysen endres. Men det er ikke gjennomført en 

egentlig vurdering av behov for offentlige tjenester som konsekvens av veksten. 

Med en befolkningsvekst vil også følge en vekst i næringsaktivitet. Dette er forsøkt ivaretatt i 

beregningen av boligpotensial ved å la andelen bolig variere fra 50-90 prosent alt etter nærhet til 

sentrum. Den resterende andel, 10-50 prosent, vil da være næringsformål. I tillegg er boligformål 

tenkt i høyden, mens næringsareal er fokusert til først og evt. andre etasje. Det kan altså godt være 

vekst i bolig uten å fortrenge næring. Om andelen næring blir høyere enn antatt vil dette gjøre 

boligpotensialet mindre og følgelig kreve mere areal for å oppfylle boligbehovet. Her vil nok samme 

forbehold gjelde som for offentlige tjenester. Kommunen må følge med på utviklingen og justere 

analysen underveis. 

Andre typer nødvendig infrastruktur – vei, sykkelsti, fortau, grøntstruktur, parkering mm – er det 

også tatt høyde for. Som det forklares i kapittelet om Fortetting – teori og metode (kap 3) halveres 

bruttoarealet når boligpotensialet beregnes. Det gjøres for å sikre plass til nødvendig infrastruktur på 

tomten. Metoden kan også brukes motsatt retning, til å sammenligne estimat fra konkrete planer. 

Basert på etasje og antall boenheter kan det da diskuteres om estimatet er realistisk og vil god 

bokvalitet (kvantitativt sett).  

Rapporten vil også diskutere hvor tyngden av boliger og andre formål bør være størst. Det er ikke gitt 

at fortetting skal fordeles likt innenfor knutepunktområdet. Særlig vil stedskvaliteter kunne bli 

avgjørende for om et område egner seg til boligformål eller heller bør rendyrkes som et 

næringsområde eller ha offentlige funksjoner. I andre tilfeller vil det kunne være gunstig med en 

funksjonsblanding. 

2.2 Boligbehov 
Den drivende kraft bak bygging av nye boliger er boligbehovet, som igjen estimeres ut ifra 

underliggende komponenter som demografi og økonomisk vekst og evt. avgang av boliger. 

Kommunen legger behovet til grunn i beregningen av størrelsen på grønn grense. Boligpotensialet 

bør derfor tilpasses behovet med en viss margin. 

Det er ikke helt enkelt å estimere boligbehovet. Mange faktorer påvirker utviklingen og tidligere 

estimater har vist seg ikke å stemme. Råholt er et godt eksempel her. Boligbehovet i en kommune er 

jo et uttrykk for et valg om å bo akkurat der. Oppfylles ikke behovet kan valget falle på 

nabokommunen. Selv om historiske tall viser i gitt utvikling kan den endre seg om boligkjøpernes 

preferanser gjør det. Det er en viktig usikkerhet å huske på. 

Rapporten baserer seg på flere kilder: Historisk aktivitet, kommunens egne prognoser og SBB sine 

framskrivinger. Den sentrale komponenten er kommunens boligbyggeprogram, altså forventning om 

hvilke bygg og område som kan realiseres til boligbygging fremover. Dette fremgår av tabellen under.  



Tabell 1: Boligbyggeprogram i Eidsvoll kommune per november 2019 fordelt på skolekretser 

 

Prognosen er basert på en konkret vurdering av regulerte områder og områder i gjeldende 

kommuneplan som antas regulert. I tillegg er generell fortetting vurdert. 

Tallene i prognosen kan sees mot historisk byggeaktivitet. Vi har tatt med tall fra 2014 og frem. Da 

sammensetningen av bygg – fra eneboliger til leigligheter – har forandret seg markant de seneste 20 

år. Vi har da sett på et gjennomsnitt for 2014-2018 og et 5 års snitt fra 28.11.14-28.11.19.   

Tabell 2: Historisk boligbygging i Eidsvoll kommune per 28.11.191 

 

I tabellen over kan det konstateres at aktiviteten har ganske store utsving fra år til år. Det gjelder 

også forholdet mellom tillatte (IG) og ferdigstilte (MBFA2) bygg. Noen stikker ut. For IG’er er 2015 

høyeste og for MBFA ser 2019 ut til å få høyest aktivitet. Derfor er det nødvendig å se på et 

gjennomsnitt over flere år. Vi ser at differansen mellom IG og MBFA er ulik for gjennomsnittet 2014-

                                                           
1 MB_FA dekker over at det for noen boliger ofte bare gis midlertidig brukstillatelse (MB) og ikke nødvendigvis 
ferdigattest (FA). Derfor telles bygg som bare har status MB med sammen med bygg som har FA. Tallene vil 
derfor også endres over tid, da bygg som ved telledato hadde status som MB senere kan endres til FA og da 
telles med i et annet år. Den totale summen vil derfor være lik. 
2 Se forrige fodnote. 

Korrigert etter tall fra 2019 Endelig 03.12.19

Skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 SUM

Bønsmoen 220 90 90 90 70 70 70 50 50 50 50 50 50 780

Dal 40 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 290

Eidsvoll Verk 40 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1110

Feiring 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Langset 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 70

Råholt 35 35 35 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 240

Vilberg 50 100 100 125 125 100 100 100 100 100 100 100 100 1250

Ås 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Totalt 332 360 412 372 332 332 312 312 312 312 312 312 4012

Bygningsstatus per 28.11.19

Gj.snitt Gj.snitt

SKRETSNAVN IG_2014 IG_2015 IG_2016 IG_2017 IG_2018 IG_2019 IG_5år_28.11.19 IG_2014-18

BØNSMOEN 73 98 5 109 154 52 88,4 87,8

DAL 35 161 20 23 24 25 52 52,6

EIDSVOLL VERK 14 6 5 19 40 9 16 16,8

FEIRING 1 2 1 1 1 1 1,2 1,2

LANGSET 15 8 13 3 2 14 8 8,2

RÅHOLT 15 73 12 37 8 22 31 29

VILBERG 25 22 49 58 67 93 59 44,2

ÅS 24 3 76 20 11 8 23,8 26,8

Total 202 373 181 270 307 224 279,4 266,6

Gj.snitt Gj.snitt

SKRETSNAVN MB_FA_14 MB_FA_15 MB_FA_16 MB_FA_17 MB_FA_18 MB_FA_19 IG_5år_28.11.19 IG_2014-18

BØNSMOEN 91 8 123 86 28 210 99,8 67,2

DAL 42 39 33 34 44 37 37,8 38,4

EIDSVOLL VERK 56 17 5 6 8 26 12,8 18,4

FEIRING 1 1 3 3 0 1 1,6 1,6

LANGSET 3 17 2 17 6 2 8,8 9

RÅHOLT 25 18 34 58 35 4 30,8 34

VILBERG 12 13 22 48 101 15 39,8 39,2

ÅS 39 13 24 28 46 21 26,4 30

Total 269 126 246 280 268 316 257,8 237,8

DIFF -67 247 -65 -10 39 -92 21,6 29



18 og 5-års gjennomsnittet. Et byggeløyve gjelder i 3 år. Vil estimere de kommende års aktivitet er de 

seneste 3 årene derfor avgjørende. Det viser tabellen under. 
Tabell 3: Fokus på byggeaktivitet i 2017-2019 

 

Her se vi at snittet for 2017-19 ligger noe både 5-års gj.snittet og over gj.snittet for 2014-18. 

Sammenligner vi ferdigstilte og tillatte bygg ser vi at om vi antar ett års forsinkelse i periodene 

mellom tillatelse og ferdigstilling, ligger ferdigstillingen over tillatelsene. Sammenligner vi 2017-19 er 

det en liten overvekt av tillatelser. Totalt sett kan vi si at de seneste 3 år ikke viser tegn til mindre 

aktivitet i de nærmeste årene. 

For å kunne sammenligne tallene med befolkningsframskrivinger er størrelsen på husholdningen, 

eller personer/bolig, viktig å vite. I tabellen sees tall for befolkning og antall boliger: 
Tabell 4: Befolkning og boliger i Eidsvoll kommune 

 

Det viser seg at den gjennomsnittlige husholdning er på 2,00 personer, til tross for variasjonen 

mellom område. Størrelsen på husholdningen er også en indikasjon på boligtyper, slik at store 

husholdninger vil ha overvekt av eneboliger, mens små husholdninger tyder på flere leiligheter.  

I tabellen under er historisk byggeaktivitet fordelt på boligtyper3 

                                                           
3 Inndelingen etter NBR er brukt. Noen av kodene er lagt sammen for å få et mer oversiktlig resultat.  

Fokus på 17-19

SKRETSNAVN IG per år 2016-18 IG per år 2017-19 MBFA per år 2017-19 Diff 2017-19 Diff IG 16-18 MBFA 17-19

BØNSMOEN 89 105 108 -9 -56

DAL 22 24 38 -43 -48

EIDSVOLL VERK 21 23 13 28 24

FEIRING 1 1 1 -1 -1

LANGSET 6 6 8 -6 -7

RÅHOLT 19 22 32 -30 -40

VILBERG 58 73 55 54 10

ÅS 36 13 32 -56 12

Total 253 267 288 -63 -106



Tabell 5: Gjennomsnittlig antall ferdigstilte boliger per år, 5 år tilbake i tid (fra 10.12.19) 

 

Vi ser at leiligheter utgjør den største gruppen av det som er bygd de seneste fem årene. Legger vi til 

4-mannsboliger, som ofte i realiteten er leiligheter, utgjør leiligheter til sammen godt over halvparten 

og nærmere 2/3 av det som bygges. Det er ikke noe som tyder på at dette bildet skal endre seg. Ser 

vi på gjennomsnittet av igangsatte boliger i samme perioden, går rene leilighetsbygg opp. I tillegg kan 

det se ut som om 3-4-mannsboliger får en større andel rekke/kjedehus. Eneboliger og 2-

mannsboliger ligger stabilt.  

I tabellen under er den historiske aktiviteten og kommunens prognose sammenliknet med SSB sitt 

hovedalternativ (MMMM). Her er den gjennomsnittlige husholdningsstørrelse bruk til å omregne til 

hhv boenheter for å understøtte befolkning og befolkningsvekst som konsekvens av boligbygging. 

Tabell 6: Sammenligning mellom SSBs fremskriving, Historisk bygging og Eidsvoll kommunes prognose 

 

Her fremgår det at begge kommunale tall vil føre til en betydelig større vekst i befolkningen om den 

forventede byggeaktivitet slår til. Omvendt medfører SSBs framskriving, en avtagende 

befolkningsvekst, til et betydelig mindre boligbehov. Det er et sprik på godt 1000 boenheter og godt 

2000 personer mellom hver i år 2031. 

Det store spørsmål er hva kommunen skal basere seg på for å anslå et boligbehov. Problemet med å 

støtte seg ensidig til SSBs framskriving er at den kan undervurdere at boligvekst ofte er 

selvforsterkende. Et boligområde blir mer attraktivt av flere boenheter, da det generer flere tilbud og 

et større marked. Den historiske aktiviteten tyder på det. Kommunens prognose ligger riktignok 

høyere enn den historiske aktiviteten, men her har en samtidig lagt inn kjennskap til spesifikke 

prosjekt og kommunale omsorgsboliger. Et annet argument som støtter et høyere anslag av 

boenheter er boligtypene som bygges. Mens antallet av eneboliger har ligget stabilt, drives veksten 

Gjennomsnittlig boligbygging de seneste 5 år

MBFA % IG %

Enebolig 46 18 45 16

2-mannsbolig 42 16 43 16

Rekke/kjedehus 18 7 26 9

4-mannsbolig 35 14 30 11

Leilighet 108 42 123 44

Andre 9 3 13 5

SUM 258 100 280 100

Gjennomsnittlig boligbygging de seneste 5 år

MBFA % IG %

Enebolig 46 18 45 16

2-mannsbolig 42 16 43,4 16

Rekke/kjedehus 18 7 25,8 9

4-mannsbolig 35 14 30 11

Leilighet 108 42 122,6 44

Andre 9 3 12,8 5

SUM 258 100 280 100

0237 Eidsvoll

Hovedalternativet (MMMM) tilvekst Boenheter Historisk aktivitet Konsekvens 

befolkning

EK prognose Konsekvens 

befolkning

2019 25292 25292 25292

2020 25858 566 283 260 25813 332 25956

2021 26361 503 252 260 26334 360 26676

2022 26802 441 221 260 26854 412 27500

2023 27167 365 183 260 27375 372 28244

2024 27474 307 154 260 27896 332 28908

2025 27772 298 149 260 28417 332 29572

2026 28069 297 149 260 28938 312 30196

2027 28336 267 134 260 29458 312 30820

2028 28602 266 133 260 29979 312 31444

2029 28869 267 134 260 30500 312 32068

2030 29106 237 119 260 31021 312 32692

2031 29339 233 117 260 31542 312 33316

SUM 2024 3125 4012



av leiligheter, noe som gir mindre husholdninger, jf tabell 5. Man kan derfor anta at en lik 

befolkningsvekst vil kreve flere boliger enn tidligere om alt annet er likt. Selv om kommunens 

prognose ligger over den historiske aktiviteten i de nærmeste årene ligger den på sikt mindre enn 12 

% over, noe som må betegnes som en rimelig margin. Om man antar at kommunens prognose 

revideres minst hvert 4. år vil det kunne gjøres justeringer innenfor 12-års perioden som rapporten 

skal dekke.    

Konklusjon: 

Som grunnlag for beregning av boligpotensialet legges Eidsvoll kommunes boligbygge-prognose. 

Boligbehovet som legges til grunn for perioden 2020-2031 er 4012 boliger. 

2.3 Avklaring av boligpotensial  
Det er et mål å etablere en sammenheng mellom boligbehov og boligpotensial. Behovet skal i 

rapporten knyttes til et konkret anslag av boligpotensial fordelt på delområder. Det er altså forventet 

boligbehov som styrer hvor stort potensialet bør være. Det Grønn grense gjør er å vise hvor 

brorparten av behovet skal oppfylles. Grønn grense skal markere der veksten prioriteres. Overordnet 

er det gitt en fordeling på kommunenivå, der kommuner med prioriterte tettsteder skal fordele 

veksten med minimum 80 prosent innenfor grønn grense og følgelig 20 prosent i resten av 

kommunen: 

 

Det vil altså si at en forventer at potensialet samsvarer med boligbehovet fordelt innenfor og utenfor 

grønn grense med forholdet 80/20, men også med absolutte verdier som angitt over. En endring i 

boligbehovet vil derfor utløse en endring i behovet for boligpotensiale. Bygges det til eksempel flere 

boliger over tid enn først antatt, vil potensialet skulle økes, nye områder planlegges og tilrettelegges. 

Omvendt vil et lavere bruke mindre av potensialet og behovet for nye område være mindre. 

Som beskrevet over er Råholt og Eidsvoll nokså ulike i funksjon og utforming, men begge har 

områder der de er dominerende innenfor kommunen. Samtidig har begge et forholdsvis likt 

kollektivtilbud og sammenlignbart veinett. I et langsiktig perspektiv virker det derfor vanskelig å 

fordele veksten mellom dem på andre måter enn 50/50.  

Videre legges denne fordeling derfor til grunn: 

 

Sentralt er det altså at grunnlaget for grønn grense både er en fordeling internt i kommunen og en 

tilpassing av et potensial til en forventet vekst. Grønn grense vil derfor være et viktig grunnlag i 

kommuneplan og  

Grønn grense 2020-2031 - Hele kommunen

Innenfor Utenfor SUM

Prosent 80 20

Antall boliger 3210 802 4012

Grønn grense 2020-2031 - Tettsteder

Antall boliger Prosent

Eidsvoll 1605 40

Råholt 1605 40

Resten av kommunen 802 20

SUM 4012



I analysen vil det bli trukket en grense mellom byggemeldte og regulerte boenheter. Med 

byggemeldte menes tiltak som er godkjent og ligger i matrikkelen. Disse er regnet som del av det 

eksisterende fotavtrykket og det tas for gitt at de realiseres. Boenheter som enten ikke har fått IG 

eller rammetillatelse eller bare er regulert vil bli regnet med i boligpotensialet. Faktagrunnlaget vil 

derfor endres hele tiden. Det er derfor ønskelig at kommunen finner en rutine for å utarbeide 

rapporter der utviklingen følges. 

3 Fortetting - teori og metode 

3.1 Teori 

3.1.1 Fortettingsstrategier for Ås tettsted (Ås kommune) 

I rapporten Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted (Asplan Viak 2017) er 

oppgaven å møte en forventet vekst i Ås kommune. Det skal finnes plass til 5000 boliger (90 prosent 

av veksten) innenfor et definert område rundt Ås tettsted fram mot 2040. Rapporten utvikler og 

evaluerer 26 ulike fortettingstrategier, der fem videre er valgt ut; evaluert og illustrert i detalj.  

 
Figur 1: Sammenstilt evaluering av fem utvalgte fortettingsstrategier for Ås tettsted (Asplan Viak 2017) 

Et viktig grunnvilkår for evaluering av de fem strategiene er punkt 4, utvikling innenfra og ut. Det 

anses i rapporten som et viktig suksesskriterie for å lykkes med en såpass omfattende byutvikling 

over en lang periode. Rapporten analysere videre strategiene i volumenillusstrasjoner. 



 

Figur 2: Illustrasjon fra rapporten (Asplan Viak 2017) 

Man får et godt inntrykk av hvor tyngdepunktet i strategien ligger, ved å se på byggene. De mørkeste 

er med tettest utnytting. Rapporten analyserer bolig- og arbeidsplasstetthet, gjeldende og fremtidig, 

så forskyvingen av fortetting kommer godt frem. Det konkluderes ikke hvilket alternativ som er best 

egnet, da rapporten var grunnlag for videre behandling. 

3.1.2 Analyse av arealbruk i byområder (KMD) 

I rapporten Analyse av arealbruk i byområder - arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting 

rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder (Asplan Viak 2014), analyseres seks norske 

byområder og tettsteder med tanke på mulig fortetting ut ifra krav om nærhet. Som mål på 

befolkningstetthet brukes personer per daa og som arbeidsplasstetthet, antall ansatte per dekar. I 

tillegg brukes boliger per daa til å vise utnyttelse. I rapporten rapport brukes boenhet i stedet for 

bolig. I vurderingen av arealbehov til fortetting legges det til grunn at 50 % av bruttoarealet går til 

andre nødvendige formål enn bygg. Dette, og andre antakelser, går frem av figuren under: 

 

Figur 3: Antakelser brukt ved beregning av fortettingspotensial (Asplan Viak 2014) 

Denne rapporten vil bruke samme variabler, parameterer og metodetilgang. Det er relevant i forhold 

til hvordan fortettingspotensialet angis. Rapporten vil bruke 50%-prinsippet og sammenlikne det med 

dagens tetthet, selv om det for nye byggeområder gir nokså konservativt anslag av potensialet.  



Analyse av arealbruk i byområder-rapporten viser eksempler på konkrete tettheter i byområder, med 

Drammen som eksempel. Det vises følgende eksempler: 

• Villaområde: 4 boliger per daa / 8 personer 

• Variert sammensetning i alder og type: 8 boliger per daa / 16 personer 

• Kvartal med park: 11 boliger per daa / 22 personer 

• Større bymessig sentrumsområde: 12 boliger per daa / 24 personer 

• Nytt kvartal/lamell blokker med kontorbygg: 14 boliger per daa / 28 personer 

• Kvartal: 16 boliger per daa / 32 personer 

• Kvartal i sentrum: 16 boliger per daa / 32 personer 

Det postuleres ingen lovmessighet forbundet med tettheten, men det er greit 

sammenlikningsgrunnlag senere. Videre følger en  

 

3.1.3 Planlegging av en bygget by 

Det finnes naturligvis mye annet relevant litteratur om fortetting. Et eksempel er Elin Børruds 

kapittel «Fortetting av en allerede bygget by» i boken Utfordringer for norsk planlegging (Aarsæther 

m.fl. 2015). Her gjennomgås problemene knyttet til denne typen planlegging og nødvendige 

begreper, som kan være verktøy i et slikt arbeid, forklares. Børrud mener byutvikling må forstås som 

prosjektstyrt fremfor planstyrt og at man bør fokusere på fortetting som endring av et område. Hun 

foreslår prosjektevaluering som metode for å fange opp egenskapene i endringene prosjektene 

medfører samtidig som man forsøker å gripe helheten i området. 

Nå kan nok hverken Råholt eller Eidsvoll kalles byer i den forstand at det urbane er et definerende 

karaktertrekk. Men bebygde er de jo og en fortetting her fører også til endring, om enn det er mer 

plass i utgangspunktet. Denne rapporten går ikke inn i de såkalte typo-morfologiske undersøkelsene, 

altså forklarende og beskrivende analyser av variabler som rom, demografi og funksjon, men 

konsentrerer seg om en kvantitativ beskrivelse. Men det er verd å ha med seg at de fortettingene 

som beskrives likevel skal forstås som del av de endringene som knutepunktsfokus og Grønn grense 

representerer. Slik fortetting vil over tid forandre tettstedene Eidsvoll og Råholt. Der rapporten gir et 

rammeverk for å bestemme omfanget av fortetting, skal innholdet i fortetting utformes i planlegging 

og utvikling fremover.   

3.2 Metode 
Fremgangsmåten ved plassering av Grønn grense har vært å ta for seg innsamlet data fra de 

foregående avsnittene samt en planfaglig begrunnet vektlegging. Under gjennomgås metoden 

stegvis og etterfølgende vil linjeføringen begrunnes i detaljert form. 

1. Fastsetting av boligbehov 

Se kapitel 2. 

Byområde Befolkningstetthet, avstand i m fra knutepunkt

<300 m 300-600 600-1200 Gjennomsnitt

Moss 6,6 5,0 5,3 5,6

Hamar 11,0 8,0 6,0 8,3

Tønsberg 11,2 8,5 6,2 8,6

Sandnes 4,0 7,0 5,0 5,3

Nestun 11,0 8,0 6,0 8,3

Ranheim 2,9 3,1 3,7 3,2



Utgangspunktet er en forventet befolkningsvekst som vil kreve et antall boliger, 

boligbehovet. Områdene innenfor Grønn grense (Eidsvoll og Råholt) skal oppfylle 80 prosent 

av dette behovet.  

2. Oppdelingen i delområder i knutepunktsområdet (sirkel 1 km radius) 

Se 4.1 

Ut ifra en kombinasjon av tettstedets struktur og typologi og knutepunktsområdets 

avgrensing inndeles hvert tettsted i et antall delområder som analyseres. 

3. Gjeldende utnytting i delområder 

Se 4.2 

Rapporten analyserer tetthet og utnytting i de enkelte delområder for å få en forståelses av 

dagens struktur.  

4. Sammenstilling av utnytting  

Se 4.3 

Her vises hvilke delområder som allerede må antas fullt utbygde og hvilke som har potensial 

for større tetthet. 

5. Lokalisering av boligpotensial (innen hvert enkelt planområde) 

Se 5.4 

Dagens reguleringsplaner danner grunnlag for et estimat av boligpotensialet. Dette justeres 

etter teoretiske beregninger og lokal tilpassing. 

6. Mulighetsrom for GG 

Se 6.1 

Analysen av delområdene sammenholdes med boligpotensial og boligbehovet. En ser hva 

som kan være grunnlaget for Grønn grense.  

7. Anbefaling av langsiktig grønn grense - Råholt 

Se 6.2 

 

4 Avgrensning av område 
Første steg er å avgrense tettstedet. Utgangspunktet er en sirkel med 1 km i radius med sentrum i 

kollektivknutepunktet.  

4.1 Forskjellen på Eidsvoll og Råholt 
De to prioriterte tettstedene er nokså forskjellige hva angår de fleste vesentlige karakteristika. Det 

gjør at analysen av dem utvikler seg ulik om enn det grunnleggende er samme metodikk som nyttes. 

Selv om Gardermobanen knytter den nær sammen i reisetid, har denne forbindelse mindre praktisk 

betydning for deres innbyrdes forhold. Her er det reisetid større byer som er viktig. Daglig skjer 

trafikken er større grad på vei, med bil og buss. Det som er felles for tettstedene er at sentrum kan 

sies å ligge en annen plass enn kollektivknutepunktet, som grønn grense altså har som utgangspunkt. 

Eidsvoll er et tettsted med et tydelig kultur- og naturhistorisk preg og er kommunens administrative 

sentrum. Det gir tydelige føringer for utviklingen. Vorma deler i praksis tettstedet i to med sine rundt 

200 meter bredde. Funksjonelt sees oppdelingen klart, da langt hovedparten av boligene ligger på 

østsiden. Tog og busstasjonen – og dermed kollektivknutepunktet - og flere store næringsflater ligger 

på vestsiden. Da en områdeplan for Eidsvoll sentrum nylig har blitt vedtatt vil denne bli vektlagt, om 



enn den bare inkluderer et begrenset areal på vestsiden. Analysen vil se på begge sider av Vorma, 

men det er klart at det må tas hensyn til gjeldene planer til en viss grad. 

Råholt er et tettsted som egentlig består av to bebygde områder som over de seneste 20 årene har 

vokst i hop og er kommunens handelssentrum. I 1998 åpnet Gardermo-banen og stasjonen Eidsvoll 

Verk. Trondheimsvegen går tvers gjennom tettstedet og deler Råholt i to like store deler. Denne 

kombinasjonen av veg og bane er et fortrinn som gjør Råholt attraktivt som bosted. På samme 

tidspunkt som Gardermobanen kom, ble store arealer rundt Stasjonen lagt ut til boligformål. Per i 

dag er de fleste av disse disponert i reguleringsplaner, selv om ikke alt er realisert enda. Landskapet 

rundt Råholt har også sitt særpreg, men legger ikke på samme måte føringer som i Eidsvoll. Likevel er 

nærheten til store landbruksareal en særlig kvalitet ved Råholt, der store deler av arealene helt inn til 

stasjonen er i aktiv drift. Folketalsveksten har overgått alle forventninger om man ser på hele Råholt.  

4.2 Oppdeling i delområder – kriterier 
Videre skal området innenfor 1 km-sirkelen deles opp i delområder av jevn karakter og tetthet. 

Inndelingen følger en del parametere, som byggeår, bruk, utnyttelse og funksjon. Under beskrives en 

del av valgene som er lagt til grunn: 

-Følger eiendomsgrenser: Ved avgrensning mot andre areal eller større infrastruktur 

-Større infrastruktur utelates: Fylkesvei og jernbane utelates. Kommunal samlevei deles på midtlinje, 

kommunal eller privat adkomstvei deles i grensen eller tas med i sin helhet. Argumentet for å ta med 

f.eks. samlevei er at det er en nødvendig del av arealbruken. 

-Sondring mellom næring og sentrum: Områder med næringsbygg, men uten boliger deles fra som 

næring. Områder med næringsbygg og boliger er sentrum. 

-Offentlige funksjoner, bygninger og anlegg er egne områder. 

-Grønne fellesområder og andre typer areal: I enkelte tilfeller er det delt fra areal som er felles 

grøntstruktur eller har annen bruk. 

-Områder med en stor grad av spredt bebyggelse eller der en eventuell endring av bruken antas å 

ligge lenger frem i tid enn rapportens 12 år er ikke vurdert. 

-Variablene som er brukt er antall boenheter, antall personer, bygningsareal (fotavtrykk) og areal 

delområder. BRA har vist seg å være for usikkert å beregne, da ikke alle bygg har etasje eller BRA. Det 

betyr at rapporten primært vil anbefale fortetting i form av boenheter per areal. 

-Fargekoder: gul = bolig, rød = offentlig, blå = næring, brun = sentrum, grønn = felles grøntareal 

4.3 Praktiske utfordringer, eksisterende strukturer 
En kvantitativ fortettingsanalyse med teoretiske beregninger av boligpotensial vil aldri kunne fange 

opp alle de konkrete faktorer som påvirker utbyggingen i praksis. Grunneierstrukturen vil i seg selv 

påvirke utviklingen og kommunens mulighet for å påvirke ligger i å tilby muligheter og være 

tilrettelegger. Selv om kommunen også selv er en sentral grunneier, skal det en del koordinering til 

for å få offentlige investeringer til å treffe samtidig med spesifikke byggeprosjekt, der man 

eksempelvis kan brukes en investering i skole eller sjukeheim til å fremme en generell oppgradering 

og fortetting av et sentrums. Det krever en langsiktig planlegging som er konsistent over tid. I Eidsvoll 



kommune er det ingen veldig relevante eksempler på slik koordinering og derfor heller ingen erfaring 

med denne typen områdeutvikling. Mye tyder derfor på at utviklingen vil bli prosjektstyrt, jf Børrud 

(2015), og at man derfor må avvente de områder der det er en eier/utbygger-konstellasjon som er 

klar. Det betyr selvsagt også at en streng styring av et innefra-og-ut-fortetting er utfordrende å få til.  

Et annet forhold som vil påvirke utviklingen er eksisterende bygninger. Sentrumsområdene i både 

Råholt og Eidsvoll bærer preg av en trinnvis utvikling som til tider har medført konsentrert utnytting, 

men også like ofte har skjedd ved utviding i bebygd areal. Med andre ord er helhetsinntrykket ikke så 

forandret over de siste 25 år. Leser man den stort anlagte tettstadanalysen av Råholt fra 1997 er de 

fleste problemstillinger fremdeles aktuelle. Det tyder på at eksisterende strukturer og særlig 

bygninger (og selvsagt veier) og arealer som er i bruk legger nokså store føringer for ny aktivitet. I 

Eidsvoll ser man i sentrumsplanen (2019) på noen områder som egnet for transformasjon, bla 

Finnsbråthen-fabrikken. Men det er prosjekt som ligger en del år ute i fremtiden. Frem til nå har 

nesten all ny utbygging krevd landbruksjord. Det gjelder også det største enkeltområdet på Råholt, 

Lundsjordet. Skal en lykkes med fortetting krever det trolig en praksis som gjør det mer lønnsomt å 

utvikle sentrale tomter med lav utnytting og en stor andel av overflateparkering, slik som Grønn 

grense. Samtidig må en være klar over at verdien for eier av bygget av dagens bruk kan være 

vanskelig å kompensere. Resultatet vil da bli at utviklingen presses utover, vekk fra sentrum. 

Spørsmålet er om Grønn grense er et sterkt nok verktøy til å stimulere sentrumsutviklingen i ønsket 

retning, når en tar de eksisterende struktur i betraktning.  

  



5 Analyse 

5.1 Delområder 

5.1.1 Råholt 

På Råholt har sentrums udefinerte utstrekning lenge vært en utfordring. I en tettstedsanalyse utført 

før Gardermobanen ble bygd, i 1997, var Råholt betydelig mindre og hadde altså ingen togstasjon. 

Likevel er mangelen på et sentrum, med de kvaliteter man da vil forvente, trukket frem som en 

vesentlig utfordring. Tettstedsanalysen første til en kommuneplan for Råholt (1998) som la til rette 

for en utvikling nærmere den kommende stasjonen. Mange av de store prosjektene som når 

realiseres på Råholt stammer fra denne KDP. Miljøtiltakene på Trondheimsvegen som etter hvert ble 

gjennomført med runnkjøringer og G/S-veg, er også skissert her. Siden har flere byggeprosjekt hatt 

større funksjonsblanding, men totalt sett utgjør de en liten del av boligmassen. Oppdelingen i rene 

næringsarealer med mye overflateparkering med boligfelt rundt er fremdeles et kjennetegn ved 

Råholt. 

Oppdelingen består av 41 delområder (se Appendix for større kart): 

 
Figur 4: Delområder Råholt. Gul = Bolig, Rød = Offentlig, Brun = Sentrum, Blå = Næring, Grå = Infrastruktur, Grøn = 
Grøntområde. 

Områdene er delt som beskrevet i kapittel 2 etter ulike kriterier. Fargekodene indikerer overordnet 

funksjon. Tabellen under viser fordelingen av typene og totalen som del av 1 km sirkelens areal. Som 

det fremgår følger inndelingen i hovedsak 1 km sirkelen. I sør er det lagt vekt på 



sentrumsfunksjonene ved kjøpesenteret og Trondheimsvegens sentrale funksjon. Områdene  som er 

del av knutepunktområdet er derfor strukket noe lenger sør. 
Tabell 7: Fordeling av delområders areal, Råholt 

Det fremgår at område totalt bare utgjør litt over halvparten av areal med 1 km avstand til 

knutepunktet. Av dette utgjør boligarealet langt størsteparten. Råholt status som lokalt 

handelssentrum kan avleses av at næringsarealene primært inneholder handel. Sentrumsområder, 

med en miks av næring og bolig er det derimot lite av.  

5.1.2 Eidsvoll 

Oppdelingen består av 37 delområder (se Appendix for større kart): 

 
Figur 5: Delområder Eidsvoll. Gul = Bolig, Rød = Offentlig, Brun = Sentrum, Blå = Næring, Grå = Infrastruktur, Grøn = 
Grøntområde. 

Det fremgår at Vorma, som ikke er del av arealgrunnlaget, utgjør en stor del av det totale arealet 

innenfor 1 km-sirkelen. Det forklarer i grove trekk mye av Eidsvolls struktur sammen med vei og 

bane. Det er derfor naturlig å inkludere en del områder lenger øst enn 1 km-sirkelen i 

knutepunktområdet. En del av disse er også del av områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum, 

som vi skal se senere. I tabellen under fremgår det at delområdene bare utgjør en tredjedel av 1 km-

Type område Areal, daa Andel av knutepunktsområdet (1 km sirkel), prosent

Sum bolig 1343,78 76,27

Sum offentlig 215,72 12,24

Sum næring 75,64 4,29

Sum sentrum 58,43 3,32

Sum infrastruktur og parkering 58,22 3,30

Sum Grøntareal 10,06 0,57

Totalt 1761,86 56,08



sirkelen, mot over halvparten på Råholt. Både den nåværende Vilberg skole og den fremtidige 

skoletomt er inkludert for å se den totale effekten av utbygging. I utregningen av boligpotensial vil 

nåværende skoleområde bli betraktet som fremtidig boligområde. 
Tabell 8: Fordeling av delområders areal, Eidsvoll 

 
Sammenliknet med tabellen Råholt, ser vi at fordelingen av arealer er tydelig mere jevn, når det 

gjelder de delområdenes hovedfunksjon. Mest markant er at den rene boligandel er så lav, 

halvparten av Råholt. Naturlig nok legger derfor sentrumsplanen opp til en del transformasjon av 

andre hovedformål til bolig. I tillegg legges det opp til en mindre utfylling i Vorma (da denne ikke er 

vedtatt, er den heller ikke med i analysegrunnlaget). Vi ser at befolkning innenfor delområdene stort 

sett tilsvarer befolkningen i 1 km-sirkelen. Rent funksjonelt må man derfor nok akseptere at de fleste 

av Eidsvolls funksjoner utenom transport er lokalisert på østsiden. At det er slik, har mange 

samvirkende årsaker. Dermed ikke sagt at det ikke er potensial for å utnytte vestsiden i større grad, 

men innenfor en 12-års periode vil det være naturlig å forvente at brorparten av potensialet skal 

finnes på østsiden. 

5.2 Gjeldende utnytting 
Ettersom totalverdiene indikerer en lav tetthet tyder det på at enkelte områder kan fortettes. Dette 

kapittelet ser nærmere på delområdene og peker ut karakteristika som kan støtte dette. Det 

fokuseres på tre mål for områdenes utnytting:  

1. Befolkningstetthet målt ved personer per daa  

2. Bolig tetthet målt ved boenheter per daa 

3. Fotavtrykk målt ved bygningsflate per daa uttrykt i prosent. 

Tanken er å se på hvor mye områdene er utnyttet i dag. En høy utnytting vil indikere et mindre 

potensial og omvendt. Flere faktorer vil selvsagt spille inn i utmåling av tettheten. Avgrensingen av 

delområder ar avgjørende, for selv om oppdelingen er forsøkt utført med så ensartet et grunnlag 

som mulig, er det likevel nokså variasjon innen et delområde. I tillegg sier ikke tallene noe om 

kvaliteten av utnyttelsen. Det er derfor viktig å knytte spesifikke kommentarer til de enkelte område 

underveis og å fortolke resultatet i en lokal kontekst. 

 

Delområder med infrastruktur, offentlige funksjoner og grønt er utelatt fra analysen, da 

tallgrunnlaget vil gi et misvisende resultat. Fremstilling konsentrerer seg i hovedsak om å vise et 

mønster, en tendens, og er ikke tenkt som et grunnlag for detaljert sammenligning av absolutte tall. 

 

Type område Areal, daa Andel %

Sum bolig 398 37

Sum offentlig 248 23

Sum næring 171 16

Sum sentrum 49 5

Sum infrastruktur og parkering 172 16

Sum Grøntareal 26 2

Totalt 1063 100

Andel av knutepunktsområdet (1 km sirkel), prosent 34

Befolkning alle delområder 988 personer

Befolkning knutepunktområde 935 personer



5.2.1 Råholt 

Dagens utnytting på Råholt må karakteriseres som lav, som det går frem av tabellen under. Det er 

tatt med tall både for alle delområdene og bare der det er verdier. Når det måles tetthet gir det et 

bedre bilde av hvordan det er i de aktuelle områder. Samtidig er det klart at f.eks. bolig områder er 

avhengig av områder som tilbyr andre funksjoner. Begge tall er derfor relevante. 
Tabell 9: Gjennomsnitt for Råholt4 

 
Vi kan begynne med å konstatere at størrelse på hushold er mindre på Råholt enn for Eidsvoll 

kommune, med bare 1,64 pers/BE. Det virker ikke usannsynlig at bebyggelsen nær et knutepunkt har 

mindre husholdningsstørrelse. Om det bør legges til grunn i den videre analyse diskuteres etter 

hvert. Befolkningstettheten er en del mindre enn de byområder som ble vurdert i Analyse av 

arealbruk-rapporten nevnt i 3.1. Nærmest er Ranheim med en tetthet på 3,2. Det samme gjelder 

boligtettheten, der det er tallet uten 0-verdier som bør brukes. Eksemplene fra Drammen viser 

eksempler på ulik bebyggelse i byområder på 4-11 boliger/daa. På Råholt er gjennomsnittet 1,55. Det 

er naturligvis variasjon, men som vi skal se ligger selv de tettest bebygde områder godt under andre 

bymiljøer. 

På Råholt er utgangspunktet altså en nokså lav tetthet. Av figurene under fremgår det at det likevel 

kan observeres en tendens til at det er tettere rundt knutepunktet. Det er interessant ettersom det 

også er flere store flater som ikke er utnyttet. 

 

Figur 6: Befolkningstetthet pers/daa, delområder Råholt, 4 like intervall. 

                                                           
4 Med 0-verdi menes at grunnlaget da ikke inkluderer område som ikke har f.eks befolkning eller bygg. 

Råholt alle delområder

Gjennomsnittlig fotavtrykk alle delområder 13,36 prosent

Gjennomsnittlig fotavtrykk uten 0-verdi 13,86 prosent

Befolkningstetthet alle delområder 1,73 personer/daa

Befolkningstetthet uten 0-verdi 1,95 personer/daa

Boligtetthet 1,06 boenheter/daa

Boligtetthet uten 0-verdi 1,14 boenheter/daa

Personer per boenhet 1,64 personer/boenheter



Figur 4 viser befolkningstettheten. Vi ser at konsentrasjonen er størst i nye sentrumsområdene og 

boligområder med et stort innslag av rekkehus. Et av boligområde på Sagmoen er også blant de med 

høyest befolkningstetthet, selv om det er en stor andel frittliggende småhus. Områdene ligger er 

konsentrert rundt knutepunktet, men helt inntil dette er tettheten lav. Her er Lundsjordet og 

næringsområdene fremtredende.  

 

Figur 7: Boligtetthet boenhet/daa, delområder Råholt, like intervall. 

Figur 5 viser tetthet av boliger. Vi ser at det er andre område har kommet inn med høyest tetthet i 

tillegg til det to nye sentrumsområder. Her er det ny blokkbebyggelse på vei. Disse områder, som 

f.eks Grinda, har fremdeles mange urealiserte boliger og vil stige ytterligere i tetthet i årene som 

kommer. Enhetene er registrert, men ikke tilflyttet. Vi ser nå at området på Sagmoen ikke lenger 

utmerker seg, grunnet typologien. Fremdeles scorer områdene tett på stasjonen lavt på tetthet med 

Lundsjordet og næringsområdene, noe som er helt logisk, da det nesten ikke er boliger her. Neste 

figur vil fange opp bygningsmasse generelt og vil vise et litt annet bilde. 

 

Figur 8: Fotavtrykk prosent, 4 intervall: 1-10, 10-19, 19-28, 28-37 



Som nevnt over viser figuren over fordelingen av fotavtrykket, dvs alle bygg som prosentdel av det 

totale areal. Her sees tydelige Trondheimsvegen betydning på Råholt, ettersom alle områdene øst for 

jernbanen med stort fotavtrykk ligger langs denne. Vest for banen er det de samme boligområdene 

som også har størst befolkningstetthet. Om en skal se på fotavtrykket som en prosentsats, er det 

verd å merke seg at det er få områder over 30 prosent og de fleste med høy tetthet ligger på 19-28 

prosent. Det er en utnyttelse tilsvarende et boligfelt. Det mangler sannsynligvis noen mindre bygg og 

anlegg i grunnlaget, men det gir enda en indikasjon om at tettheten generelt sett er lav på Råholt. 

 

5.2.2 Eidsvoll 

Dagens utnytting i Eidsvoll er, som Råholt, nokså lav. I delområdene der det bor folk, er 

befolkningstettheten og boligtettheten høyere enn for Råholt, mens den som helhet er enda lavere 

enn Råholt. 
Tabell 10: Gjennomsnitt for Eidsvoll 

 
Flere forhold er årsak til dette. Eidsvoll har store område avsatt til infrastruktur og parkering, særlig 

bane arealet tar opp en større andel enn på Råholt. Det at forskjellen mellom tallene med og uten 0-

verdi er større enn på Råholt, tyder på at kontrastene er større enn på Råholt. 

 

Som vi ser under er befolkningstettheten høyest nær sentrum, men ikke direkte i Sundet.  

 
Figur 9: Befolkningstetthet pers/daa, delområder Eidsvoll, 4 like intervall. 

Det er heller ingen områder i det høyeste intervall, dvs. med over 7 personer/daa.  

Eidsvoll alle delområder

Gjennomsnittlig fotavtrykk alle delområder 10,35 prosent

Gjennomsnittlig fotavtrykk uten 0-verdi 11,44 prosent

Befolkningstetthet alle delområder 0,93 personer/daa

Befolkningstetthet uten 0-verdi 2,32 personer/daa

Boligtetthet 0,56 boenheter/daa

Boligtetthet uten 0-verdi 1,32 boenheter/daa

Personer per boenhet 1,65 personer/boenheter



Boligtettheten følger samme mønster som befolkningstettheten med den forskjell av 

konsentrasjonen er lav i alle eneboligområder. Det er samme tendens som på Råholt.  

 
Figur 10: Boligtetthet boenhet/daa, delområder Råholt, like intervall. 

Størrelsen på husholdningene ligger ellers helt likt for Eidsvoll og Råholt, på litt over 1,6 

personer/bolig, altså mindre enn det befolkningsprognosen antar, nemlig 2 personer/bolig.  

Når det gjelder fotavtrykket ligger de fleste boligområder på 10-19 prosent, med bla. Sundet og 

Finnsbråthen-tomten som unntak. Her er det nokså store bygg som dominerer.  

 
Figur 11: Fotavtrykk prosent, 4 intervall: 1-10, 10-19, 19-28, 28-37

Eidsvoll atskiller seg her fra Råholt ved å ha området med størst fotavtrykk helt i sentrum og ved ikke 

å ha helt åpne boligområder som del av knutepunktsområdet. Det understreker Eidsvoll som 

historisk tettsted. Utbyggingen har en annen karakter og er mer delt opp i:  

• Et historisk sentrum med en funksjonsblanding, kvartalsstruktur og eldre bygg. 

• Næringsareal som delvis er under transformasjon til boligområder 



• Villaområder av eldre enebolighus og nyere leilighetsblokker utenfor Sundet 

 

5.3 Sammenstilling av utnytting 
I dette avsnittet brytes estimatet ned på enkeltområder og korrigeres delvis etter metoden brukt i 

Analyse av arealbruk i byområder - arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt 

kollektivknutepunkter i seks norske byområder (Asplan Viak 2014) når det gjelder områder som ikke 

er detaljregulert.  

De tre variabler er videre lagt sammen og resultatet delt opp i tre kategorier som er fremstilt i 

figuren under.  

• Grønn er områder med lavest tetthet totalt. Her tyder dagens utnytting på at det er rom for 

vekst i bebyggelsen.  

• Gul er områder med middels tetthet totalt. Området bør vurderes nærmere for å avklare 

potensiale.  

• Rød er områder med høyest tetthet totalt. Her er det trolig vanskelig med større utnytting. 

 

Det vil derfor være logisk å vurdere områdenes fortettingspotensial i denne rekkefølgen for først å 

avklare muligheter der det er lav tetthet og først ved behov vurderer områder som alt er godt 

utnyttet. 

5.3.1 Råholt 

 

Figur 12: Samlet 
vurdering av 
delområder, 3 
kategorier. 
Infrastruktur og 
offentlige funksjoner er 
ikke tatt med. 

Vest for jernbanen:  

Vi ser tydelig at de 

to boligområder 

med konsentrert 

bebyggelse scorer 

høyest her. 

Lundsjordet er ikke 

utnyttet og scorer 

lavest på tross av 

nærheten til 

stasjonen. Men er 

det konkrete 

planer om 

utbygging. 

Området med 

Grinda og 



Fransstua vil etter hvert få høy tetthet. I nord har delområdet der Sandhaugen-prosjektet ligger også 

et boligpotensial som vil øke tettheten. Området sør for Tærudvegen ligger i utkanten av 1 km 

sirkelen. Her spiller det inn at det er inkludert en del ubebygd og uregulert areal, noe som senker 

tettheten.  

Øst for jernbanen: 

De små sentrumsområder har høyest utnytting sammen med Grindatunet-blokkene. Generelt har 

næringsarealene middels eller lav tetthet, her er det potensial for mye utvikling, da det til dels er en 

noe utdatert bygningsmasse og samtidig store areal som i dag brukes til overflateparkering. Det 

synes klart et det kan bygges videre på å bruke Trondheimsvegens tette sone, ved å forhøye 

tettheten langs denne, ikke bare fysisk, men også som sentrumsbebyggelse, dvs. en blanding av 

næring, bolig og tjenesteyting.  

5.3.2 Eidsvoll 

 

Vest for Vorma: 

Det fremgår 

tydelig hvor ulikt 

veksten er 

fordelt, der Vest 

er tilnærmet 

uutnyttet. Det må 

sies at både 3B10 

og 3B13 ikke er 

klar til utbygging 

eller bare ligger i 

kommuneplanen. 

Men også 

næringsarealene 

har potensial for 

en høyere og 

annen type utnytting. 

Øst for Vorma: 

Det er interessant å se hvordan selve sentrumsområdet er markert med gult, mens det er områdene 

litt nord for Sundet som har minst rom for ytterligere utbygging. Selv om en del av boligområdene 

også er utnyttet lavt, har de nokså forskjellige karakter og er ulikt regulert i 

Områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum. I de eldre villaområde er det ikke åpnet for noen stor 

fortetting, til tross for lav utnyttelse. I stedet legger planen opp til transformasjon og en mindre 

utvidelse av sentrum ved utfylling i Vorma. Både næringsområdene og Sundet er tenkt utnyttelse til 

mer boligbebyggelse enn i dag.  



6 Lokalisering av boligpotensial 
Som nevnt bygger prognosegrunnlaget i denne rapporten på et estimat fra Eidsvoll kommune av 

forventet boligbygging. En grunnleggende antakelse i søket etter områder med mulig fortetting er å 

se etter: 

a) Regulerte boenheter som ikke er realisert 

b) Fortetting i uregulerte områder 

c) Områder i kommuneplanen 

Hvert delområde vurderes og beskrives. Analysen vil se på potensialet i gjeldende reguleringsplaner. 

Disse fordeles på delområdene og fremtidig potensial anslås. I praksis vil det både inkludere helt nye 

boligområder, men også en del fortetting. Bla. antas det at næringsområder i sentrum vil kunne 

romme boliger i noen grad. Fortetting i ikke-regulerte områder er også aktuelt å vurdere, om enn 

størstedelen av knutepunktområdene er omfattet av reguleringsplan. Endelig kan de ligge enkelte 

områder i kommuneplanen som kan tenkes utviklet på lenger sikt. Ettersom rapporten ser på en 12-

års perioden kan det være aktuelt i siste halvpart, dvs. 2026-2031.   

Boligbyggeprognosen 2019, som også er en sammenstilling av boligpotensial, er vurdert opp mot 

dette. Hensikten i BBP er å anslå vekst av skole i skolekretsene og inndelingen følger derfor 

skolekretsene og har ikke stipulert potensial for alle regulerte områder, men er et utgangspunkt. 

Rapporten har justert tallene i BBP 2019 etter følgende fremgangsmåte, som følger Analyse av 

arealbruk i byområder - arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter 

i seks norske byområder (Asplan Viak 2014): 

• Bruttoareal planområde 

• Nettoareal = 50 % 

• Boligandel nettoareal. Kan være 0, 50, 70 eller 90 prosent. 

• Boligtetthet nettoareal. Kan være 4, 8, 12 eller 16 boliger per daa, jf erfaringstall. 

• Boligpotensial per daa. Boligtetthet justert for boligandel. 

• Justert prognose. Den vil bli lagt til grunn i det videre arbeid med mindre reguleringsplanen 

legger opp til et spesifikt antall boenheter. 

Tallene er lagt på planområdene og forsøkt fordelt på delområder i neste avsnitt. Kommunens 

estimat fokuserer i første omgang på disse områder, selv om det er en viss variasjon mellom disse. 

For eksempel er noen område detaljregulert som en helhet og alt under utbygging, mens andre 

områder har gamle reguleringsplaner er fra før ny PBL og derfor vanskeligere å følge direkte i en 

byggesak. 

Langt fra alle planområdene er omfattet av kommunens prognose, da den fokuserte på nyere 

regulerte områder av en viss størrelse. Denne rapporten går gjennom alle områdene og justere 

prognosen som den lever opp til generelle krav. Justering er en avveining mellom 

• Potensial i planen 

• Kommunens estimat i befolkningsprognosen 

• Teoretisk utnytting basert på fordeling næring/bolig og tetthet 

• Eksisterende bolig innenfor planområdet 



6.1.1 Råholt 

Figuren under viser områder som er regulert på Råholt. Det går frem at det i hovedsak er en del 

boligområder mot vest som ikke er regulert. For de fleste områdene bør det derfor gå an å anslå et 

fortettingspotensial sett i forhold til dagens situasjon. Knutepunktsområdet dekkes primært av 

Eidsvoll Verk og Bønsmoen skolekrets. Delområdene i sør strekker seg også inn i Råholt skolekrets. 

 
Figur 13: Gjeldende reguleringsplaner med svart skravur 

Der reguleringsplanene åpner opp for et spesifikt tall og der fremstår realistisk er dette valgt (f.eks. 

Fransstua, Grinda og Grindatunet). Der det er rene fortettinger er det forsøkt å la potensialet 

maksimalt være et resultat av teoretisk potensial fratrukket eksisterende boliger. Et unntak her er 

flere av næringsområdene i sentrum, der fortetting antas å kunne ha større potensial på grunn av 

den sentrale plassering (f.eks. Råholt sentrum og Råholt Senter/Amfi). Det største 

fortettingspotensial er antatt i boligområdene nærmest knutepunktet, med Hoberg som det største. 

Her er tettheten antatt å bli gjennomsnittlig høyere enn et vanlig boligfelt. For 2B12 og 2B14 gjelder 

en eldre reguleringsplan som ikke vises på kartet. 

Under følger en samlet vurdering av boligpotensialet for alle delområder for 2020-2031. Kolonnen 

Teoretisk beregning viser til metoden utviklet av Asplan Viak, som er omtalt tidligere i rapporten. En 

fullstendig oversikt med alle variabler finnes i appendikset.  Kolonnen Prognose samsvarer i total sum 

med kommunens prognose for boligpotensial vist i 3.2. Fargen i kolonnen «boliger i dag» stammer 

fra analysen i 6.3. 



Område Vurdering Type bygg 
Boliger i 
dag  Teoretisk Prognose 

1B10 Et veldig sentralt område med 
mulighet for høy utnytting. Del av 
områderegulering for Lundsjordet 
og detaljreguleres og bygges ut med 
1S10.  

Leilighet 5 377 400 

1B11 Veldig sentralt regulert boligområde 
med rekkehus og firemannsboliger. 
Området er nokså tett utnyttet og 
begrenset rom for fortetting 

Småhus 184 208 5 

1B12 Et sentralt, men uensartet 
boligområde. Ikke regulert, bortsett 
fra et hjørne med rekkehus. God 
mulighet for fortetting. 

Småhus 75 116 50 

1B13 Et sentralt område som delvis er 
regulert. Noe mulighet for 
fortetting. 

Småhus 75 105 5 

1B14 Stort utbyggingsområde med flere 
store reguleringer. Noe er oppført 
og det forsettes fremover 

Leilighet 177 467 300 

1B15 Et sentralt, men uensartet 
boligområde. Ikke regulert. God 
mulighet for fortetting. 

Småhus 48 104 50 

1B16 Eneboligområde med noe rom for 
fortetting samt et nylig regulert 
område. 

Blannet 25 176 100 

1B17 Regulert eneboligområde. Er 
planinitiativ med ønske om 
fortetting. 

Blannet 31 64 15 

1B18 Delvis regulert boligområde, som 
ikke er fullt utnyttet.  

Småhus 22 98 16 

1B19 Uensartet og stort sett uregulert 
boligområde. Mulighet for fortetting 

Småhus 49 122 35 

1B20 Nokså kompakt rekkehusområde. 
Vanskelig å utnytte bedre. 

 
63 77 0 

1B21 Uensartet og stort sett uregulert 
boligområde. Mulighet for 
fortetting. Ligger på grensen i 
forhold til avstand til knutepunktet. 

Småhus 148 269 10 

1B22 Boligområde i tråd med en helhetlig  
reguleringsplan. Uhensiktsmessig 
med fortetting. 

 
102 215 0 

1B23 Uensartet boligområdet, det delvis 
fortetting har pågått. Ikke regulert. 

 
45 87 0 

1I10 Jernbane. 
 

0 0 
 

1I11 Eidsioll Verk stasjon. 
 

0 0 
 



1O10 Eidsvoll Verk skole, barnehage og 
omsorgsboliger. 

 
19 0 

 

1P10 Pendlerparkering. 
 

0 0 
 

1P11 Busstasjon og korttidsparkering. 
 

0 0 
 

1S10 Veldig sentralt. Del av Lundsjordet. 
Regulert til sentrumsformål med 
mulighet for høy utnytting. 

Leilighet 1 151 200 

2B10 Veldig sentralt boligområde med en 
eldre reguleringsplan. Stort 
potensial for fortetting eller 
frittstående prosjekt som 2S11. 

Blannet 110 219 145 

2B11 Regulert boligområder med 
blokkbebyggelse. Delvis bygd ut, 
mer på gang.  

 
238 270 90 

2B12 Tidstypisk boligområde bygd ut etter 
en helhetlig plan. Fortetting på deler 
av området mot Trndheimsvegen 
kan vurderes, da ikke alle boligene 
er av god kvalitet. 

 
51 104 25 

2B13 Regulert boligområder med 
rekkehus. Vanskelig å se at det kan 
fortettes om ikke det rives. 

 
30 0 0 

2B14 Eneboligområde med næringsbygg 
som ligger u sensiktmessig til langs 
Trondheimsvegen. Rom for foretting 
og ny boligutvikling. Stort sett 
uregulert. 

 
44 112 60 

2B15 Regulert eneboligområde, som kan 
fortettes. Bør være rom for ny 
boligutvikling langs 
Trondheimsvegen. 

 
83 188 60 

2B16 Næringsbygg og enkelte boliger. Her 
bør det kunne bygges konsentrert 
småhus. 

 
5 28 20 

2F10 Område som foreslås lagt inn i ny 
kommuneplan. Ikke vedtatt enda. 

 
5 197 200 

2G10 Restene av et gårdsbruk som er 
bevart med noe dyrka mark rundt. 
Området er regulert, men bør 
vernes mot utbygging. Forslag i 
kommuneplanen.  

 
1 0 

 

2N10 Veldig sentralt område med 
næringsbygg av lav kvalitet. Bør 
planlegges med sentrumsformål 
med både boliger og næring. Stor 
andel overflateparkering. 

Leilighet 1 91 100 



2N11 Dagligvarebutikk. Med sin sentrale 
beliggenhet, bør det på et tidspunkt 
tenkes boligutvikling over bakkeplan 
her også. Stor andel 
overflateparkering. 

Leilighet 0 45 50 

2N12 Kjøpesenter. Sentrum for handel på 
Råholt. Forholdvis nytt, men ved 
utviding kan boliger bli aktuelt over 
bakkenivå. Stor andel 
overflateparkering. 

 
3 84 50 

2N13 Næringsbygg med forretning og 
tjenesteyting. Kan suppleres med 
boliger ved nybygg. 

 
1 25 20 

2N14 Næringsbygg med forretning og 
tjenesteyting. Kan suppleres med 
boliger ved nybygg. 

 
0 24 20 

2O10 Råholt ungdomsskole, Råholt Bad og 
idrettshall. 

 
0 0 

 

2O11 Bønsmoen skole og barnehage, 
idrettsanlegg. 

 
2 0 

 

2O12 Søndre samfunn kulturhus og 
bibliotek.  

 
1 0 

 

2O13 Råholt bosenter. Omsorgsboliger, 
legesenter mm. Planer om utvidelse. 

 
57 0 30 

2O14 Tidligere barnehage. Usikker 
fremtidig bruk. 

 
0 32 30 

2S10 Nyere boligprosjekt med 
næringslokaler i 1. etasje. Trolig ikke 
rom for ytterligere bygging. 

 
71 56 0 

2S11 Bolig og næringsbygg under 
oppføring. 

 
49 28 

 

2S12 Bygg med dagligvare i 1.etasje og 
boliger oppover.  

 
38 48 0 

2S13 Uensartet næringsbygg med 
forretning og tjenesteyting. Tvilsomt 
om næringsfunksjonen bør 
videreføres. Planer om boligbygging 
på ubebygd del. 

 
8 54 40 

 

 

    

 
Totalt 

 1867 4242 2126 

 Totalen på 2090 for områdene tilsvarer i grove trekk det som er prognosen for boligbygging i Ås og 

Vilberg skolekretser som til sammen er 1890 boliger i 2020-31. Hertil skal også legges en del av 

Råholt skolekrets. Tallene inkluderer også bygging utenfor knutepunktområdet, men de store 

prosjektene ligger i knutepunktområdet. Det er over boligbehovet på 1605 boliger 2020-2031 som 

oppnås dersom det forutsettes at 40 prosent av boligbehovet oppfylles i knutepunktområdet.  

Sammenligner vi med det teoretiske grunnlaget (4242 boliger), ser vi at det er god samsvar mellom 

dette og summen av eksisterende boliger (1867 boliger) og prognosen for delområdene (2126 

boliger). Det er altså plass til boligene som forventes. Sammenligningen viser også at selv om 



prognosen ligger over boligbehovet, så er det i høyere grad snakk om at det på Råholt skjer en enda 

større konsentrasjon inn mot knutepunktsområdet.  

6.1.2 Eidsvoll 

Figuren under viser områder som er regulert på Eidsvoll. Det går frem at det i hovedsak er en del 

boligområder mot vest som ikke er regulert. I Eidsvoll sentrums er det nylig vedtatt en 

områdereguleringsplan, som erstatter eldre reguleringer. Flere områder her må derfor 

detaljreguleres for det kan bygges. Eidsvoll dekkes av Ås og Vilberg skolekrets. 

 
Figur 14: Delområder Eidsvoll med gjeldende reguleringsplaner 

I tabellen under er planene som åpner opp for bygging markert med gult. Det er særlig Eidsvoll 

sentrum og Vilbergområdet som har potensial for boligbygging. Område 4F11 innebær utfylling i 

Vorma og er enda ikke endelig vedtatt etter innsigelse fra fylkesmannen. Innsigelsen er nå trukket og 

rapporten behandler derfor området som del av planen. 

Tabell 11: Gjeldende reguleringsplaner i knutepunktområdet Eidsvoll 

PLANID PLANNAVN IKRAFT 

23704000 Rv. 181, Holsevja - Gruemyra ny Sundbru. 28.02.1979 

23720800 Vorma Vest 29.05.2012 

23721000 
Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll 
stasjon 27.04.2012 

23720700 Botshaugtangen 29.05.2012 

23709900 Gardermobanen, parsell Råholt - Eidsvoll. 22.08.1994 

23728200 Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 12.03.2019 



23710700 Fortau langs Tynsåkvegen 23.10.1997 

23709900 Gardermobanen, parsell Råholt - Eidsvoll. 22.08.1994 

23730000 Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl.  
23709900 Gardermobanen, parsell Råholt - Eidsvoll. 22.08.1994 

23726200 Vilbergområdet 22.01.2019 

Under ses gjeldende kommuneplan. Innenfor knutepunktsområdet ligger det to områder med 

fremtidig boligformål, 3F10 og 3F11. 

 
Figur 15: Delområder Eidsvoll med gjeldende kommuneplan 

Det er startet opp detaljregulering på begge områdene. Selv om kommuneplanen er under rullering, 

forutsetter rapporten at dette videreføres og at områdene etter hvert kan bebygges. 

Under følger en samlet vurdering av boligpotensialet for alle delområder for 2020-2031. Kolonnen 

Teoretisk beregning viser til metoden utviklet av Asplan Viak, som er omtalt tidligere i rapporten. En 

fullstendig oversikt med alle variabler finnes i appendikset.  Kolonnen Prognose samsvarer i total sum 

med kommunens prognose for boligpotensial vist i 3.2. Fargen i kolonnen «boliger i dag» stammer 

fra analysen i 6.3.  

Tabell 12: Delområder Eidsvoll med vurdering av boligpotensial 

Område Vurdering Type bygg Boliger i dag Teoretisk beregning Prognose 

3B10 

Vorma Vest.  Regulert til bolig 
og kombinert. Ikke bebygd 
enda. Leiligheter 0 112 150 

3B11 
Eldre uregulert eneboligfelt. 
Mulig med noe fortetting Småhus 24 70 10 

3B12 
Eldre uregulert eneboligfelt. 
Vanskelig med fortetting.  13   



3F10 

Fremtidig bolig i KPA. Under 
regulering. Utfordrende 
terreng, lav utnytting, Leiligheter 2 91 50 

3F11 

Fremtidig bolig i KPA. Under 
regulering. Utfordrende 
terreng, lav utnytting, Småhus 0 67 50 

3G10 Naturområde.   0 0  
3I10 Jernbane og FV181  6 0  
3I11 Eidsvoll Stasjon  0 0  

3N10 

Regulert industri/lager/kontor. 
Delvis i bruk til 
bussparkering/verksted av 
Ruter mfl. Tvilsomt om 
potensial for bolig pga. støy og 
solforhold, men anvendelige 
arealer til næringsformål.  0 0  

3N11 

Felleskjøpet kornsilo, butikk 
mm. Bra beliggenhet ved Fv181, 
men trolig ikke egnet til 
boligformål  0 0  

3N12 

Tingrett med planer om 
utvidelse. Småbåthavn og vei til 
stasjonen. Nærhet til Vorma 
kan tilsi bokvalitet, men trolig 
ikke plass.  0 0  

3N13 

Regulert kombinert med bolig. I 
dag i bruk til verksted, lager mv. 
Tvilsomt om områdene vil 
kunne gi bokvalitet pga. støy og 
tung trafikk.  1 0  

3P10 

Pendlerparkering Eidsvoll 
stasjon. Overflateparkering som 
kan løses i 1. ets til bygg over. 
Trolig ikk egnet til bolig.  0 0  

4B10 

Eneboligområde med spredt 
bebyggelse. Delvis regulert til 
offentlig formål. Mulighet for 
fortetting. Småhus 28 121 10 

4B11 

Eneboligområde med spredt 
bebyggelse. Mulighet for 
fortetting. Småhus 20 64 10 

4B12 

Noe tettere utnyttet område 
med rekkehus, lite rom for 
fortetting.  49 0  

4B13 
Eldre eneboligområde. 
Begrensning på utnytting. Småhus 13 41 5 

4B14 

Sentralt regulert 
utbyggingsområde til bolig. 
Delvis bygd ut. Planer om 
konkret utbygging. Leiligheter 173 245 150 

4B15 Eldre eneboligområde. Småhus 21 61 10 



Begrensning på utnytting. 

4B16 

Sentralt område med 
sentrumsformål. Delvist 
utnyttet. Mulighet for noen 
blokker til. Leiligheter 66 74 80 

4B17 

Område med blanding av 
enebolig og næring. Mulighet 
for fortetting. Detaljregulering 
vil kunne gi høyere utnytting. Blanding 16 63 40 

4B18 

Boligområde med blanding av 
blokk og småhus. 
Områdeplanen legger opp til 
nye boliger på nedre del.  Blanding 67 143 80 

4F10 

Områderegulert ny skoletomt. 
Vil i så fall frigi 4O15 til andre 
formål, aktuelt for bolig.  0 0  

4F11 

Områderegulert kombinert 
område ved utfylling fra 4P10. 
Må bygges ut i kombinasjon 
med 4P10.  Leiligheter 0 0  

4G11 
Sundtoppen. Eneste større 
grønneområde i sentrum.  0 0  

4N10 

Transformasjonsområde. Nå 
Finnsbråthen fabrikker, men 
snarlig stenging. Sentral 
beliggenhet med bokvalitet. Blanding 3 126 150 

4N11 

Næringsområde med 
detaljhandel. Er tenkt utviklet i 
tråd med dette. Ikke åpnet for 
boliger.  0 0 0 

4N12 

Transformasjonsområde. Nå 
Eidel, men ønske om utvikling 
av eiedommen til boligformål. Leiligheter 0 86 100 

4O10 Videregående skole.  3 0  
4O11 Ungdomsskole.  0 0  
4O12 Idrettsanlegg.  0 0  
4O13 Sykehjem.  44 0  
4O14 Barnehage.  0 0  

4O15 

Nåværende barneskole. 
Områderegulert til bolig, som 
kan bli aktuelt om ny skoletomt 
tas i bruk. Blanding 0 107 70 

4O16 

Rådhus, bibliotek, helsestasjon. 
Inkluderer parkområdet foran, 
samt parkering.  0 0  

4O17 

Ikke bebygd. Planer om 
omsorgsboliger. Kommunal 
eiendom. Leiligheter 1 0 50 

4O18 
Boliger med sosial profil. Planer 
om omsorgsboliger. Kommunal Leiligheter 12 0 50 



eiendom. 

4P10 

Parkering som brukes til ulike 
arrangement. Kan bygges ut 
sammen med 4F11  0 0  

4S10 

Sundet. Sentrumsområdet i 
Eidsvoll med blanding av 
funksjoner. Krav om næring i 1. 
ets. og i tilegg en del vern. 
Planer om et nytt kvartal og 
enkelte andre boligprosjekt. Leiligheter 56 237 300 

4S11 

Historisk sentrum som er 
vernet. Liten eller ingen 
fortetting.  23 0  

      

 Totalt  641 1706 1365 

Totalen på 1365 for områdene tilsvarer i grove trekk det som er prognosen for boligbygging i Ås og 

Vilberg skolekretser. Til sammen er prognosen for boligbygging fordelt på skolekretser 1690 boliger i 

2020-31, men det inkluderer også bygging utenfor knutepunktområdet. Det er fremdeles ikke over 

boligbehovet på 1605 boliger 2020-2031 som oppnås dersom det forutsettes at 40 prosent av 

boligbehovet oppfylles i knutepunktområdet i Eidsvoll.  

7 Langsiktig Grønn grense – Råholt 
Den anbefalte grønne grense følger delområdenes grenser. På denne måten har det vært mulig å la 

innsiktene fra analysen av dagens tetthet og bruk styre mulighetsrommet for fremtidig utvikling. 

Utgangspunktet boenhetene som antas mulig innenfor samtlige delområder. Spørsmål blir da hvilke 

delområder innenfor knutepunktsområde som grønn grense skal inkludere. 



 
Figur 16: Forslag til Grønn grense Råholt. Under sees temakart med boligpotensial fordelt på delområder 

Over sees forslag til hvilken delområder som skal inngå i utformingen av grønn grense. I det følgende 

begrunnes og belyses forslaget. Utgangspunktet var at det innenfor delområdene var flere 

potensielle boenheter enn antatt boligbehov for perioden. Likevel er ikke forskjellen stor. Det er 

selvsagt knyttet betydelig usikkerhet til fortettinger i eksisterende bolig- eller næringsområde. For 

det første kreves naturligvis at nødvendig areal er tilgjengelig, da det forutsettes en frivillig utvikling. 

Mange forhindringer kan oppstå og forandre vilkårene. Det må utviklingen vise. Usikkerhet på 25 

prosent virker derfor ikke urimelig.  

 
Tabell 13: Kommentar til valg av delområder som skal inngå i grønn grense. 

Område Prognose Kommentar 

1B10 400 Sentralt utviklingsområde. 

1B11 5 Lite potensial, men sentral beliggenhet. 

1B12 50 Sentralt stort sett uregulert område med rom for fortetting. 

1B13 

5 

Tas med grunnet tilkomsten. Bør kunne bygges nyere bebyggelse med 
større tetthet. 



1B14 300 Utviklingsområde regulert til leiligheter. Delvis bygd ut. 

1B15 50 Sentralt stort sett uregulert område med rom for fortetting. 

1B16 100 Nylig regulert boligprosjekt. I tillegg noe rom for fortetting. 

1B17 

15 

Tas med grunnet tilkomsten. Bør kunne bygges noe nyere bebyggelse 
med større tetthet. 

1B18 

16 

Området er delvis regulert, men ikke fullt bygd ut. Ligger på grensen i 
forhold til avstand. Kan vurderes på lenger sikt. 

1B19 

35 

Område som kan fortettes. Største minus er tilkomst, da 
Statsrådsvegen ikke har kvalitet som samleveg. Kan vurderes på sikt 
med krav om tiltak. 

1B20 0 Område som er tilnærmet fullt bygd ut per i dag. 

1B21 10 Tas ikke med grunnet avstand og tilkomst. 

1B22 0 Helhetlig eneboligfelt som bør holdes fri for fortetting. 

1B23 0 Tas ikke med grunnet avstand og lite potensial. 

1I10   Jernbane. 

1I11   Eidsioll Verk stasjon. 

1O10   Eidsvoll Verk skole, barnehage og omsorgsboliger. 

1P10   Pendlerparkering. 

1P11   Busstasjon og korttidsparkering. 

1S10 200 Sentralt utviklingsområde. 

2B10 145 Sentralt område med stort rom for fortetting. 

2B11 90 Utviklingsområde regulert til leiligheter. Delvis bygd ut. 

2B12 

25 

Helhetlig boligområde som i første omgang bør skjermes mot fortetting 
på tross av sentral beliggenhet. 

2B13 0 Området anses for fullt utnyttet med tilfredsstillende tetthet. 

2B14a 

50 

Bør utnyttes til bolig med høy utnytting og sentrumsfunksjoner legges 
et sted med bedre tilkomst. 

2B14b 10 Et område som bør vuderes på sikt. 

2B15a 20 Et område som bør vuderes på sikt. 

2B15b 40 Bør utnyttes til bolig med høy utnytting. 

2B16 20 Mulig endring til boligformål bør vurderes på sikt. 

2F10 

200 

Område som foreslås lagt inn i ny kommuneplan. Ikke vedtatt enda. 

2G10   Grøntområde 

2N10 100 Sentralt område som kan transformeres til sentrumsformål. 

2N11 50 Sentralt område som kan transformeres til sentrumsformål. 

2N12 50 Handelssentrum som kan ha plass til boliger  

2N13 20 Mulig med transformsjon til sentrumsformål. 

2N14 20 Mulig med transformsjon til sentrumsformål. 

2O10   Råholt ungdomsskole, Råholt Bad og idrettshall. 

2O11   Bønsmoen skole og barnehage, idrettsanlegg. 

2O12   Søndre samfunn kulturhus og bibliotek.  

2O13 30 Mulig utvidelse, omrsorgsboliger. 

2O14 30 Mulig nybygg, omsorgsboliger. 

2S10 0 Området anses for fullt utnyttet med tilfredsstillende tetthet. 



2S11 0 Området anses for fullt utnyttet med tilfredsstillende tetthet. 

2S12 0 Området anses for fullt utnyttet med tilfredsstillende tetthet. 

2S13 40 Mulig med transformsjon til sentrumsformål. 

      

Totalt 2126   

Grønn grense 1990   

 

Innenfor den anbefalte grønn grense anslås det at det er rom for 1990 boliger. Fremdeles noe mer 

enn det bolig behovet anslås å være. Ettersom anslagene for fortetting er nokså usikre, er det rimelig 

med en margin på ca 25 prosent.  

 

 
Figur 17: Delområder som inngår i grønn grense. Prognose for boligpotensial vises som temakart, der den kraftigste farge 
indikerer høyest antall boenheter (0-20;-20-100; 100-200; 200-400). 

 

På temakartet over sees boligpotensialet i de ulike delområder. De fleste delområder med nye 

prosjekt stammer fra kommunedelplan for Råholt fra 1997. Her var målet å binde i hop Råholt og 



Eidsvoll verk, en utvikling som fremdeles pågår. På grunn av Råholt nokså åpne karakter er det også 

er stort rom for fortetting, enten med fradeling av enkelttomter, eller ved bygging av større prosjekt 

på flere tomter.  

Innenfor GG Råholt er det mange forskjellige områdetyper og typologier. Det gir mulighet for en 

flerstrenget utvikling som ikke bare er basert på en type bygg, noe som kan vise seg å være en stor 

styrke på lang sikt. Som vi tidligere har sett har Råholt en lav tetthet og utnyttelse. Det er derfor 

logisk at allerede bebygde områder har potensial til fortetting.  

Vi ser at boligpotensialet er konsentrert rundt knutepunktet og langs Trondheimsvegen. Det er i tråd 

med grønn grense-veilederen og regional plan for areal og transport, som anbefaler en utvikling 

innefra og ut.  

Fordi analysen fokuserer på delområder er tydelig at noen delområder, som enten anses for ferdig 

utnyttet eller av andre årsaker ikke er relevant i vurderingen av fremtidige boligområder, ligger 

inneklemt. Under vises den ytre grense som da viser en sammenhengende grønn grense for Råholt. 

 
Figur 18: Anbefalt grønn grense Råholt. 

 



 
Figur 19: Anbefalt grønn grense Råholtl. Bakgrunn: ortofoto. 

 

  



8 Langsiktig grønn grense - Eidsvoll 
Den anbefalte grønne grense følger delområdenes grenser. På denne måten har det vært mulig å la 

innsiktene fra analysen av dagens tetthet og bruk styre mulighetsrommet for fremtidig utvikling.  

 
Figur 20: Forslag til Grønn grense Råholt. Under sees temakart med boligpotensial fordelt på delområder (1km sirkel i 
lyseblått). 

Over sees forslag til hvilken delområder som skal inngå i utformingen av grønn grense. I det følgende 

begrunnes og belyses forslaget. Utgangspunktet var en underdekning i forhold til totalt forventet 

behov. Eller sagt på en annen måte, så er mindre enn 40 prosent av boligpotensialet lokalisert 

innenfor Eidsvoll knutepunktsområde. Det betyr at det i gjennomgangen av delområder har vært 

vektet å ta med områder ligger utenfor eller i utkanten av knutepunktsområdet. Under er valgene 

kommentert. 

Tabell 14: Kommentar til valg av delområder som skal inngå i grønn grense. 

Område Boligprognose Kommentar 

3B10 150 Ny reguleringsplan 

3B11 10 Tett på knutepunkt. Fortetting er aktuelt. 

3B12 0 Eldre eneboligbebyggelse. Ikke god plassering til fortetting. 

3F10 50 Nærhet til knutepunkt. Under detaljregulering.  

3F11 50 Nærhet til knutepunkt. Under detaljregulering.  

3G10   Naturområde.  

3I10   Jernbane og FV181 

3I11   Eidsvoll Stasjon 



3N10 0 Sentralt. Mulighet for næringsutvikling 

3N11 0 Sentralt. Mulighet for næringsutvikling 

3N12 0 Sentralt. Planer om nye bygg ifbm. Tingretten. 

3N13 0 Sentralt. Mulighet for næringsutvikling 

3P10   
Pendlerparkering Eidsvoll stasjon. Ved ny parkeringsløsning kan 
området ha flerbruk. 

4B10 10 
I utkanten av knutepunktsområdet, men nærhet til offentlig 
tjenester. Fortetting. 

4B11 10 
I utkanten av knutepunktsområdet, men nærhet til offentlig 
tjenester. Fortetting. 

4B12 0 

Området anses for fullt utnyttet med tilfredsstillende tetthet. 

4B13 5 Nær sentrum. Fortetting. 

4B14 150 Nær sentrum. Nylig detaljregulert, bygging pågår. 

4B15 10 Sentral beliggenhet. Fortetting. 

4B16 80 Sentralt. Planer om leilighetsbygg. 

4B17 40 
I utkanten av knutepunktsområdet. Del av sentrumsplanen. 
Fortetting eller nye prosjekt. 

4B18 80 Sentralt. Fortrinnsvis nybygg av en større del av området. 

4F10   Områderegulert ny skoletomt.  

4F11   Sentralt. Ny utbygging ut i kombinasjon med 4P10.  

4G11   Sundtoppen. 

4N10 150 Nokså sentralt. Transformasjonsområde. 

4N11 0 Anses utnyttet. Rom for tilbygg til næring. 

4N12 100 I utkantet av knutepunktområdet. Transformasjonsområde 

4O10   Videregående skole. 

4O11   Ungdomsskole. 

4O12   Idrettsanlegg. 

4O13   Sykehjem/bosenter. 

4O14   Barnehage. 

4O15 70 
I utkanten av knutepunktsområdet, men nærhet til offentlig 
tjenester. Etterbruk og nybygg. 

4O16   
Rådhus, bibliotek, helsestasjon. Inkluderer parkområdet foran, 
samt parkering. 

4O17 50 Omsorgsboliger. 

4O18 50 Omsorgsboliger. 

4P10   Utbygging med 4F11. 

4S10 300 
Nåværende og fremtidig sentrum. Infill, bruksendring og nye 
prosjekt. 

4S11   Historisk sentrum som er vernet. Liten eller ingen fortetting. 

      

Totalt 1365   

Grønn grense 1365   



I tabellen over fremgår det at grønn grense for Eidsvoll tar med seg alle delområdene der det er et 

boligpotensial, samt områder med mulighet for næringsutvikling. Temakartet under viser hvor det 

største boligpotensial er lokalisert. Vi ser at tyngdepunkt ligger øst for Vorma, i det nåværende 

sentrumsområde. Denne ubalansen er omtalt tidligere og er et kjennetegn ved Eidsvoll. Det er likevel 

forsøkt å veie opp ved å inkludere tre nye boligområder vest for Vorma. I tillegg har 

næringsområdene rom for utvikling. 

 
Figur 21: Delområder som inngår i grønn grense. Prognose for boligpotensial vises som temakart, der den kraftigste farge 
indikerer høyest antall boenheter (0-20;-20-100; 100-200; 200-400). 

Det er verd å bemerke at selv om det er byggbart areal på vestsiden, så arealene langs jernbanen nok 

i høyere grad egnet til næring. Bokvaliteten kan bli for dårlig. På sikt vil bildet av at brorparten av 

bolig- og sentrumsutviklingen skjer øst for Vorma derfor trolig forsterkes. 

På kartene under sees da grønn grense for Eidsvoll, trukket opp på bakgrunn av områdene over. 

Bortsett fra delområdene med ulike offentlige formål på østsiden av Vorma, inkluderer grønn grense 

et variert utvalg av område, slik at både realisering av boliger og næringsutvikling kan finne sted.  



 
Figur 22: Anbefalt grønn grense Eidsvoll 

 

 
Figur 23: Anbefalt grønn grense Eidsvoll. Bakgrunn ortofoto. 

 



9 Grønn grense – oversikt 
I det følgende gjøres en kort status over funnene og anbefalingene i rapporten. 

  Boligbehov Boligpotensial  

Råholt 1605 1990 

Eidsvoll  1605 1365 

80 % av boligveksten 3210 3355 

Resten av kommunen - 20 % 802 802 

Totalt 4012 4157 

Tabellen over viser boligbehovet – beregnet ut ifra kommunens egen boligprognose, se 2.2. 

Gjennom oppdeling av delområder innenfor knutepunktområdene, men enkelte unntak, ble 

eksiterende egenskaper analysert, primært kvantitativ. Etterpå så analysen på boligpotensialet i de 

ulike delområdene, der egenskapene ble tatt hensyn til.  Endelig ble delområdene valgt ut til å inngå i 

grønn grense, på bakgrunn av egenskaper og boligpotensial.  

Differansen mellom det totale bolig behov og boligpotensial er ikke veldig stor. Det er forskjell på 

Eidsvoll og Råholt, men ser man bort fra fortetting er bildet mere likt. Resten av kommunen er ikke 

vurdert i rapporten. Særlig vil områdene som ligger inntil et tettsted, men ikke innenfor 

knutepunktområdet bli nedprioritert, om grønn grense følges opp. Her har det vært jevn vekst i 

boligbyggingen de seneste årene.  

Omvendt kan det konstateres at knutepunktsområdene til sammen har boligpotensial til å ta unna 

behovet innenfor en planperiode, 2020-2031. Utnyttelsen av områdene bør følges, slik at det etter 

hvert foreslås nye retninger for utviklingen, dersom veksten tilsier det. Selv om anslagene for 

fortetting kan sees på som optimistiske, kan man omvendt godt forestille seg at det bebygde arealer 

kan utnyttes enda mer effektivt. Da vil samme område kunne romme veksten i lenger tid. 

Det avgjørende blir å få kvalitet inn i boligområdene og styrke utviklingen av tettstedene. Det gir 

denne rapporten ikke noen oppskrift på, men det både på Råholt og i Eidsvoll kan det bemerkes at 

tilgjengelige, attraktive og sentrale uteområder – og kanskje særlig park- og lekeområder - er en 

arealkategori som fremstår underrepresentert.  

Hvordan det skal føres regnskap med grønn grense er et spørsmål som ble tatt opp i starten av 

rapporten. Det legges ikke opp til samme status som en planbestemmelse, nærmere en veiledning i å 

styre veksten. Da spørs det hvordan utviklingen blir. 

 

 

 

 


