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1. Bakgrunn 

Dette grunnlagsdokumentet redegjør nærmere for vektfordelingen i de prioriterte vekstområder og 

fastsetting av langsiktig grønn grense for fremtidig utvikling i tettstedene Råholt/Eidsvoll Verk og 

Eidsvoll sentrum/Sundet. Dokumentet er ment som et kunnskapsgrunnlag for rullering av 

kommuneplanen, kommunedelplanen for Råholt. 

Nasjonale og regionale føringer 

I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RATP) forventer regionale myndigheter at 

kommunene definerer en langsiktig avgrensing av de prioriterte vekstområdene. Avgrensingen skal 

defineres på grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Prinsipper om gangavstand mellom 

viktige funksjoner er et viktig kriterium for fastsetting av grensen. 

Tettstedene Sundet og Råholt er prioriterte lokale fremtidige vekstområder i kommuneplanen. Dette 

er i tråd med RATP. Disse områdene er i RATP pekt ut som Eidsvoll kommunes vekstområder for 

fremtidig utvikling. I RATP retningslinje R3 forventes det at kommunen utarbeider et 

dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det skal legges til 

rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 

vekstområder. Når det gjelder utbygging utover disse prioriterte stedene, må det tas sikte på en 

begrenset utbygging innenfor eksisterende byggesone i form av fortetting, såkalt vedlikeholdsvekst. 

Nasjonalt jordvernmål er skjerpet med 30 prosent gjennom Stortingets vedtak av Nasjonal 

jordvernstrategi i desember 2015, og det er vedtatt et mål om at matproduksjonen i Norge skal øke 

med 20 prosent fra 2010 til 2030. Kommunen som planmyndighet har et ansvar for å bidra til at 

målene nås, og må derfor ha et bevisst forhold til hvilke grep og langsiktige strategier som må legges 

til grunn for den kommunale politikken for å oppnå dette. I RATP retningslinje R8 Langsiktig grønn 

grense for prioriterte vekstområder heter det at hensynet til vekst bør gå foran vern av 

jordbruksområder og regional grønnstruktur innenfor en langsiktig grønn grense i de definerte 

vekstområdene. Hvis utbyggingshensyn – vekst skal gå foran vern er det forutsatt at:  

 Potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt utnyttet.  

 Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse. Dette vil begrense behovet for 

å utvide byggeområdet.  

 En utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i 

prioriterte vekstområder. 

 

Flerfunksjonalitet i sentrum - Utviklingen av bærekraftige tettsteder.   

Behov i denne rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare og forsterke langsiktig arealstrategi 

og prioritere utbyggingsområder. Handel, service, kontor, kultur og offentlige tjenester i tettstedene 

bør lokaliseres i de prioriterte stedene for å få aktivitet og liv gjennom hele dagen, og er sentralt for å 

få til bykvalitet. Bredde i funksjoner gjør at mange har en grunn til å besøke og oppholde seg i 

sentrum, som igjen gjør stedet mer attraktivt for handel og næringsliv. Eksisterende bebyggelse og 

bymiljøer, med visuelt mangfold og historiske spor, bør prioriteres når kvaliteten til tettstedene skal 
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styrkes. For Eidsvoll sentrum blir det spesielt viktig at stedets særpreg forsterkes og brukes aktivt i 

planleggingen. 

 

2. Tettstedsavgrensning 

Figuren 1og 2 nedenfor vises kart over tettstedene Råholt/Eidsvoll Verk og Eidsvoll sentrum/Sundet 
der det er lagt inn rekkevidde fra sentrumspunkt (rød strek). Kartgrunnlaget viser kommuneplanens 
arealdel. Det er benyttet 10 minutters sykkelavstand fra sentrumspunkt. Rekkevidde-avstanden er 
hentet fra Mobilitetsanalysen som er utarbeidet av Akershus fylkeskommune. Denne avgrensingen 
legges til grunn for en drøfting av tettstedsavgrening for de to prioriterte vekststedene i Eidsvoll. 
Dimensjoneringsgrunnlaget for vekst i tettstedene beregnes ut i fra denne grensen. Det legges opp til 
at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor avgrensingen som er vist i 
kartene nedenfor. 
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Figur 1. Tettstedsavgrensing  Råholt/Eidsvoll Verk. (Kilde Akershus fylkeskommune)  
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Figur 2. Tettstedsavgrensning Eidsvoll sentrum/Sundet. (Kilde: Akershus fylkeskommune)  
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3. Befolkningsprognoser 

Eidsvoll er den nest største kommunen på Øvre Romerike med hensyn til befolkning, og har hatt en 

meget stor årlig økning i befolkningstall de seneste årene med opp mot 2,5 %. Pr 1.1.2017 var det 

24415 innbyggere i Eidsvoll. Den sterke veksten forventes å fortsette i årene som kommer, ikke minst 

fordi kommunen oppleves som en attraktiv bostedskommune som følge av nærheten til både Oslo 

og Gardermoen via vei og jernbane. Befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune (AFK) viser et 

befolkningsestimat på 31 600 innbyggere for Eidsvoll i 2030. Dette tilsvarer en vekst på ca. 550 til 600 

personer i åra framover. 

 

Figur 3: Befolkningsprognose for Eidsvoll fram mot 2030. Kilde: Akershus statistikkbank 

Den samme prognosen viser også at 

 Antall innbyggere over 80 år vil være relativt konstant fram mot 2020 for deretter å stige 

betydelig. Det forventes nesten en dobling innen 2030. 

 Kommunen får en sterk vekst i antall barn i alderen 0-15 år gjennom hele perioden 

med de konsekvensene dette vil få for etterspørselen etter kommunale tjenester innen skole, 

barnehage og eldreomsorg. Den «produserende» andelen av befolkningen blir relativt sett mindre, 

mens andelen som har krav på kommunale tjenester i en eller annen form øker. 

 

Prognose for antall innbyggere over 80 år fram mot 2030 (Kilde AFK, hovedalternativet): 

2016 2027 2018 2019 2020 2025 2030 

734 731 735 735 756 1010 1399 
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Fig. 4: Framskrevet folketall – aldersfordelt - fram mot 2030. (Kilde: AFK, hovedalternativet). 

 

4. Befolkningsgrunnlaget for hvert tettsted 

Befolkningsgrunnlaget for hvert tettsted (basert på SSB’s definisjon) i prosent av folkemengde totalt i 

Eidsvoll, fremgår av oversikten i tabellen. I kommunesenteret Sundet bor det 20 % av kommunens 

innbyggere, mens 53 % av befolkningen bor i Råholt/Dal-området.  

Totalt bor det 77 % innbyggere i tettstedene i Eidsvoll. Dette er en lavere andel enn i andre 

kommuner i Akershus, hvor gjennomsnittet er nærmere 90 % (ssb.no). Andelen i tettstedene vil øke 

betraktelig framover hvilket er i tråd med regionale planforutsetninger. 
 

Tabell 1: Befolkningsandel i tettsteder. Kilde: Eidsvoll kommune/SSB 

Sted Andel i prosent 

Feiring 2 

Minnesund 3 

Eidsvoll sentrum 20 

Råholt og Dal 54 
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5. Framtidig boligbyggebehov  

Det framtidige boligbyggebehovet er beregnet med utgangspunkt i forventet befolkningsvekst og 

dagens tall for gjennomsnittlig antall personer per bolig. I 2016 bor det 2,28 personer per bolig i 

Eidsvoll (SSB). Dette tallet har vært stabilt de seneste åra. Det er ikke noe i utviklingen de senere år 

som tilsier en ytterligere reduksjon i person per bolig. 2,28 personer per bolig benyttes derfor for å 

beregne boligbehovet i Eidsvoll framover 

Med en vekst på mellom 550 og 600 personer i året fremover forventes et boligbyggebehov på ca. 

260 boliger per år fram til 2030. Dette må forstås som et langsiktig gjennomsnitt. I perioder og 

enkeltår vil boligbyggingen varierer. Beregningene forutsetter også at antall personer per bolig blir 

uforandret. Med disse forutsetningene er det for kommuneplanperioden (2018-2030) beregnet et 

boligbyggebehov på totalt ca. 3640 boliger.  

 

6. Boligbygging 

Tabell 3 viser stor variasjon i antall fullførte og igangsatte boligutbygginger de siste 10 årene. De siste 

4-5 årene har boligutbyggingen imidlertid eskalert med stor kraft. Dette har en sammensatt 

forklaring men beror mye på en sterk befolkningsvekst, et prisoverkommelig boligmarked og at det 

tilrettelegges for og bygges mer konsentrert bebyggelse (tomannsbolig/rekkehus/boligblokk) enn 

tidligere, som tabell 4 viser. Gunstige pendletilbud til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen medvirker også 

til at mange ønsker å bosette seg i Eidsvoll.  

Tabell 3 fullførte og igangsatte boliger 2005-2015. Kilde Akershus statistikkbank. 

 

 

 
 

 

Tabell 4.  Igangsatt og fullførte boliger etter boligtyper 2010-2015. Kilde Akershus statistikkbank. 

 Igangsatte boliger Fullførte boliger 

Bygnings-
type: 

Enebolig Tomanns 
bolig 

Rekkehus Boligblokk Enebolig Tomanns 
bolig 

Rekkehus Boligblokk 

År         

2010 28 26 4 14 18 9 4 14 

2011 46 32 26 33 33 36 16 48 

2012 46 29 45 44 31 13 8 121 

2013 43 12 24 107 59 29 55 58 

2014 62 25 46 35 50 36 36 100 

2015 70 54 46 225 53 44 37 31 

 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fullførte 
boliger 

111 89 4 320 49 45 133 173 201 222 165 

Igangsatte 
boliger 

216 170 49 151 153 72 137 164 186 168 395 
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7. Boligpotensialet i kommuneplanen 

Basert på en grov vurdering av boligpotensialet i gjeldende kommuneplan (vedtatt 2015) er det 

totale boligpotensialet i Eidsvoll kommune på ca. 7311 boenheter. Tabellen nedenfor visert fordeling 

av boligpotensialet på de to vekstområdene samt områder utenfor vekstområdene. Boligområdene 

er både regulerte og uregulerte områder. Boligpotensialet viser at det er70 % av boliger innenfor de 

to vekstområdene Eidsvoll sentrum/Sundet og Råholt/Eidsvoll verk.  

Boligpotensialet i gjeldende arealdel tilsier at det ikke vil være behov for å legge inn areal til 

boligformål i denne rulleringen av kommuneplanen. jfr.at boligbehovet fram mot 2030 er ca. 3640. 

Tabell 5 Boligpotensialet i Eidsvoll kommune. Kilde: kommuneplanen 2015. 

Steder, områder Bolig-
potensialet 

% vis 
fordeling 

Råholt 2608   

Eidsvoll sentrum  2535 70 

Totalt prioriterte vekst områder 5143   

Øvrige steder:     

Bårlidalen, Styri, Finnbåtan, Hammerstad 836   

Feiring 144   

Langset/Minnesund 333   

Sørbygda 432 30 

Dal 339   

LNF- B områder 84   

Sum øvrige steder 2168   

Totalt 7311 100 
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7.1 Boligpotensialet i innenfor Råholt/Eidsvoll Verk 

Innenfor Råholt/Eidsvoll Verk er det vurdert et boligpotensiale på 2608 boenheter, noe som utgjør 

ca. 35 % av totalen. Som det fremgår av figur 3 vil hovedvekten av fortetting innenfor Råholt/Eidsvoll 

Verk kunne skje i nordvest iht mulige arealreserver. I søndre del av planområdet opp til ca. 600 

boenheter hovedsakelig øst for Trondheimsvegen, med hovedvekt av eneboliger og rekkehus. I 

forbindelse med vurdering av boligpotensialet er det vurdert hvilke typer boliger, og en grov 

vurdering er ca. 2000 leiligheter, resten rekkehus og eneboliger. Svart strek viser avgrensning av 

dimensjoneringsgrunnlaget for vekstområdet, gule felt viser bolig potensialet. Samlet 

boligpotensialet er vist i tabell 6 nedenfor. 

 

 

Figur 5. Boligpotensialet innenfor Råholt/Eidsvoll Verk. 
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Tabellen 6 Vurdering av boligpotensialet på Råholt/Eidsvoll Verk. (Kilde: Eidsvoll kommune) 

Felt Navn Boliger 

SB 3                     Sagmoen 60 

SB 4                     Sagmoen 15 

SB 5 1814-byen 1000 

SB 9                     Fransstua 120 

SB 8                  Berntsengutua 83 

SB53 Sagmoen del av 123/9 13 

SB51, 52 Tyskerud, Bekkedal 300 

SB 15                    Solbakken, frankebo, vetlebo & 
Fagerli 

19 

SB 21                    96/14, 18 & 142  20 

SB 14                    Grindatunet, B1 & B2 100 

SB 13                    Grindatunet, B3 & B4 390 

SB 11                    Grinda 200 

SB 12                    Grindatunet, B5 50 

SB 20                    Gbnr 96/43 4 

SB 16                    Granhaugåsen 50 

SB 26                    Sømoen 4 

SB 61 Kroken 180 

 Sum 2608 
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7.2 Boligpotensialet på Eidsvoll sentrum/Sundet 

Innenfor Eidsvoll sentrum/Sundet det vurdert et boligpotensiale på 2535 boenheter innenfor 

tettstedsgrensen, noe som utgjør ca. 35% av totalen. Som det fremgår av figur 3 vil hovedvekten av 

fortetting innenfor Eidsvoll sentrum kunne skje i kvartalsstrukturen i sentrum, Rubistomta, gamle 

skoletomta, samt på vestsiden av Vorma (stasjonsområdet).  

I forbindelse med kommunenes vurdering av boligpotensialet er det vurdert hvilke typer boliger på 

de enkelte steder. I sentrumsområdet legges det opp til ca. 1400 boenheter hovedsakelig som 

leiligheter i form av blokkbebyggelse. Øvrige områder vil i hovedsak utbygges i form av rekkehus og 

eneboliger. Figuren nedenfor viser boligpotensialet innenfor tettstedavgrensning. Svart strek viser 

avgrensning av dimensjoneringsgrunnlaget for vekstområdet, gule felt viser bolig potensialet. Samlet 

boligpotensialet er vist i tabell 7 nedenfor. 

 

Figur 6. Boligpotensialet innenfor tettstedsavgrensningen. Kilde Eidsvoll kommune. 
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Tabellen 7 Vurdering av boligpotensialet Eidsvoll Sentrum. (Kilde: Eidsvoll kommune) 

Felt Navn Boliger 

MB 30                    Eidsvoll sentrum 1000 

MB 31                    Rubis/Torget 300 

MB 51                    Vilberg gamle skole 100 

MB 52                    Lars Tønsakerveg 1 20 

MB 28                    Vilberg 40 

MB 49                    Vormvik 5 

MB 48                    Vilberg 17/79 50 

MB 24                    Kastellåsen 115 

MB 26                    Vormvikåsen 2 

MB 19                    Gruehagan 15 

MB 21                    Gruehagan 17 

MB 25                    Kastellåsen 3 

MB 32                    Botshaugtangen + teglverket 600 

MB 33                    Holslia 100 

MB 34 Egger 30 

MB 57 Thorshaug 10 

MB 62 Gruemyra øst 125 

MB 63 Hagalykkja 3 

                         Sum boliger 2535 
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8. Utbyggingspotensialet for sosial infrastruktur  

Skole og barnehage: 

Befolkningsveksten medfører at Eidsvoll kommune vil vokse med om lag 1000 nye skolebarn fram til 
2030. Det er vedtatt å bygge 3 nye skoler til erstatning for tre gamle i de nærmeste årene. Dette 
medfører økt kapasitet i de områdene av bygda med størst befolkningsvekst.  
 
Råholt  
Utvidelse av Råholt barneskole er i gang. Bønsmoen skole er nettopp ferdigstilt.  Eidsvoll Verk skole 
har i perioden behov for utvidelse. I slutten av perioden må det sees på behovet for en helt ny 
ungdomsskole i sør/midt bygda. Videre utredninger om dette vil skje i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Eidsvoll sentrum/Sundet: 
Vilberg barneskole har i dag 350 elever og befolkningsprognosene viser at det er behov for økt 
kapasitet i løpet av få år.  
 
Innen 2030 vil Vilberg skole ha behov for 540 elevplasser (tre parallell), og med all sannsynlighet vil 
en tre parallell skole være sprengt i god tid før 2029. Det er derfor nødvendig å ha mulighet til å 
utvide skolen til en fireparallell skole, nok til å romme 700 elever. Det skal bygges en tre parallell 
skole med mulighet til utvidelse til en fireparallell. Arealbehov for en fireparallell skole med inntil 784 
elever: 
- Uteområder i henhold til veileder*: ca. 27 daa. 
- Fotavtrykk bygningsmasse: ca. 6 daa (3 etasjer) 
- Annet trafikk/parkeringsareal: ca. 5 daa 
- Flerbrukshall: ca. 2 daa 
 

*Veileder: Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler, Helsedirektoratet, 2003.  

Veilederen er ikke juridisk bindende og benyttes ikke alltid i urbane strøk. Den bør likevel legges til 
grunn for beregning av behov for uteområdet når man skal bygge ny skole i en landkommune som 
Eidsvoll, slik administrasjonen ser det. Behovet for gode utearealer er av stor betydning for fysisk 
aktivitet og derav barn og unges helse og trivsel. Bakgrunnen er at barn og unge oppholder seg i 
stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng og på fritiden. Studier viser at gode 
utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon 
og læringsevne. En godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for 
å redusere mobbing (Olweus programpakke mot mobbing, ECICSB 1998. 

 
Idrettsanlegg: 
Det vurderes til at kapasiteten er tilstrekkelig i planperioden. 
 
Helseinstitusjoner:  
Det vurderes til at arealbehovet kan dekkes innenfor allerede eksisterende byggesone for 

planperioden. 

9. Utbyggingspotensialet for næring 
Kommunen har vedtatt strategisk næringsutviklingsplan. Føringer fra denne vil legges til grunn for 

strategier innen næringsutvikling. En viktig lokaliseringsstrategi er rett virksomhet på rett sted.  
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Arbeidsplassintensive virksomheter som handel og service skal lokaliseres til sentrumsområder der 

det er kort avstand til kollektivtilbud.  Virksomheter som er avhengig av biltransport som lager- og 

logistikkvirksomheter, lokaliseres i områder med god biltilgjengelighet.  

Det er avsatt store næringsområder for plasskrevende virksomhet langs E6 i Eidsvoll. På disse 

områdene er det ennå stor kapasitet. Innenfor Råholt og Eidsvoll sentrum er det avsatt områder for 

sentrumsformål. Dette er arealer som inkluderer kombinasjon av boliger, handel og service. Det 

vurderes som tilstrekkelig avsatt arealer som kan dekke behovet i planperioden. 

10. Jordbruk 
Eidsvoll er en stor landbrukskommune, og tettstedene Råholt og Eidsvoll Sentrum ligger inntil gode 

og sammenhengende landbruksområder. Dette skaper automatisk en konflikt mellom utbygging og 

landbruksdrift, da særlig jordbruk og matproduksjon. Både av hensyn til det nasjonale målet om økt 

matproduksjon og forutsigbarheten for det lokale jordbruks produksjonsgrunnlag må det ved 

planleggingen av utviklingen i tettstedene gi klare rammer for bevaring av tettstedsnære 

jordbruksområder.  

Jordbruksarealer på Råholt 

Figur 7 under viser jordbruksarealer og skog på og rundt Råholt, der grønne farger markerer skogen 

og gule farger markerer jordbruksarealet. Rød skravur markerer at arealet er dyrkbart. De bebygde 

arealene er farget rosa. Som en vil se dominerer jordbruksarealet i nord og øst, mens skogen 

dominerer i vest, med et par unntak på Tærud og Vestenga. I sør ligger ei stripe jordbruksareal på 

Ladderud som skiller Råholt fra Dal-området.  

Dyrkingsverdi og bonitet er et uttrykk for hvor verdifulle arealene er som grunnlag for henholdsvis 

dyrking av jordbruksvekster og produksjon av skogsvirke. Her er det nyttig å dele områdene rundt 

Råholt/Sagmoen i tre. 

1) Ladderudgårdene ligger som nevnt som et åpent belte sør for tettbebyggelsen på Råholt. 

Jorda her består av relativt tørkesvak sand. Jorda er lettdrevet i og med at det ikke finnes stein av 

betydning, og fordi terrenget er gunstig. Godt drevet gir den relativt gode avlinger, spesielt av 

tørketålende vekster som fôrvekster og høstkorn. Vårkorn, poteter og grønnsaker kan også dyrkes, 

men det er en viss risiko for flekkvis tørkeskade i langvarige tørkeperioder. De samme forhold gjelder 

til en viss grad for Vestenga og Tærud.  

2) Det store, sammenhengende landbruksområdene i nord og øst, på Hjæra, Fuglerud og 

Eidsvoll verk har i hovedsak dyrka mark inn til kanten av dagens byggesone. Dette er med noen få 

unntak flat mark med svært høg produksjonsevne og årsikkerhet. Jorda er dertil egnet til allsidig 

produksjon inkl. poteter og grønnsaker. Unntaket er arealene rett nordøst for Råholt skog som har 

for høgt leirinnhold til å være godt egnet til poteter.  

3) Skogsområdene i vest, fra Ladderud i sør til Sundbyvegen i nord ligger i småkupert terreng 

med noe vekslende driftsforhold. Boniteten veksler stort sett mellom middels og høg.   
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Fig. 7: Arealfordeling Råholt. Kilde: NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi 

Rundt husa på Ladderud og Fjellet er jordene relativt dårlig arrondert1, mens arealet øst for gamle E6 

er preget av godt arronderte jorder. Jordbruksarealet i området mellom Råholt og Dal er i hovedsak 

fordelt på 6 eiendommer uten det har noen avgjørende betydning for arronderinga. Se figur 5.  

Øst for Hjæravegen er arronderinga i hovedsak god, og jorda er fordelt på få eiendommer. 

                                                           
1
 Arrondering er et uttrykk for form og størrelse på jord- og skogbruksarealene og er viktigst i jordbruket. Små 

og uformelige jorder er dårligere arrondert enn større rektangulære jorder, og følgelig mindre lettdrevet. 
Eiendomsstrukturen påvirker arronderinga flere steder, i tillegg til vegnett, terrengform, bekker, bebyggelse 
mm. 
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Nord for og inntil Kjerkevegen preger småbruka eiendomsstrukturen. Arronderinga er følgelig ikke 

den beste, men er dog ikke til hinder for moderne jordbruksdrift. Lenger unna Kjerkevegen i nordlig 

retning preges landskapet av raviner som skjærer inn i slettene med derav følgende driftshindringer.  

På Fuglerud medfører eiendomsstrukturen at arronderinga ikke er optimal, men heller ikke her er 

den til vesentlig hinder for moderne jordbruksdrift.  

Jordbruksarealene på Olsrud og Mostu nord for Nyvegen er greit arronderte. Det samme er de store 

arealene nordover på begge sider av gamle E6 mot Eidsvoll Verk. Nord for bebyggelsen på Sagmoen 

er arronderinga grei i Saghagan i øst, mens den er sterkt preget av en svært urasjonell 

eiendomsstruktur lenger sør og vest. Se figur 7. 

Generelt sett er arronderinga i skogsområdet i vest relativt god. Her er det god sammenheng i 

skogsområdene, og eiendomsteigene har i hovedsak rett grenser.  

På Ladderud drives kornproduksjon og litt grasproduksjon. Det er ingen av Ladderudgårdene som har 

husdyr lenger, men jorda leies av en mjølkeprodusent. På Toftner nord for Sagmoen er det 

mjølkeproduksjon. På Svenskerud og Hjera veksles det mellom korn og gras av en mjølkeprodusent 

på Hjera. Han leier også jorda på en av Tærudgårdene. På Eidsvoll Verk skiftes det mellom korn og 

poteter. Nye vekster i området er jordbær og grønnsaker og disse er det potensiale for på all 

sandjorda i området, og det er sannsynlig at en del av kornproduksjonen, og kanskje noe av 

grasproduksjonen kan bli erstattet med mer poteter, grønnsaker og bær etter hvert. 

Ladderudgardene drives som nevnt av en mjølkeprodusent, hvilket betyr at et vekselbruk mellom 

korn og gras er mest sannsynlig der de nærmeste åra. Det viktigste en kan si om dyrkajorda rundt 

Råholt og Sagmoen er at avlingspotensiale og arrondering er såpass god at den vil være attraktiv for 

aktiv drift i overskuelig framtid.   

 

 

 

 

  



18 
 

Jordbruksarealer rundt Eidsvoll sentrum  

Figur 8 under viser jordbruksarealer og skog i og rundt Sundet, der grønne farger markerer skogen og 

gule farger markerer jordbruksarealet.  

Fig. 8: Arealfordeling Eidsvoll. Kilde: NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi  

 

Som en ser er byggesonen omsluttet av jordbruksarealer og skogkledte, brattlendte raviner.  I øst 

dominerer de store og sammenhengende jordbruksarealene, mens de er noe mer oppstykket på 

vestsiden av Vorma.  Eidsvoll sentrum inkl. Sundet, jernbanestasjonen og områdene rundt ligger i 

hovedsak på marine avsetninger, dvs. løsmasser avsatt i havet under avsmeltinga etter siste istid. 

Unntaket er Kastellet og Vilbergskogen («Vormvikåsen») hvor det er fjellgrunn. Det karakteristiske 

ved løsmassene i denne delen av bygda er at de er lagdelte med leir-, silt og finsand om hverandre. 

Det er imidlertid de siltrike jordtypene som dominerer, og de har bl.a. den egenskap at de gir svært 

god og årsikker matjord.  Således er det meste av dyrkamarka i området av høy til svært høy kvalitet.  
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Vi kan starte på østsida av Vorma, nord for sentrum, ved Hagalykkja. Her er byggesonen adskilt fra 

jordbruksområdene på Sandholt av ei djup, bratt og skogbevokst ravine. Videre øst og sørover ligger 

Tynsåkgardene. Her er det store og lettdrevne arealer. Dette gjelder spesielt arealet nord for 

Tynsåkveien. Jordarten her er moldholdig til moldrik, siltig lettleire i god hevd med tanke på 

surhetsgrad (pH) og næringsinnhold. Arealet er stort sett tilfredsstillende drenert og har god kapillær 

ledningsevne hvilket betyr at jorda tåler både tørke og råvær godt, noe den forøvrig har til felles med 

det meste av jorda rundt sentrum. Jorda er dermed svært årsikker og har et høgt avlingspotensiale, 

av det høgeste i Eidsvoll. Jorda er velegnet til dyrking av bl.a. matkorn. Normalavlingene ligger 

anslagsvis på 500 kg bygg eller 600 kg vårhveite eller havre pr daa. Ved høstkorndyrking under 

gunstige forhold vil en kunne regne med maksimalavlinger på minst 800 kg/daa.  Noe av jorda her 

kan også brukes til potetdyrking og visse typer grønnsaker og bær.  

Videre sørover mot Elstad og Odalsvegen er jordbruksarealene bakkeplanert siltig leire, som til 

planeringsjord å være er av god kvalitet. Arealene er sammenhengende og lettdrevne, og godt egnet 

til høsthveite, vårkorn og eng.   

Videre sørover ligger Gruegardene med Gruemyra som delvis er lagt ut til bebyggelse i gjeldende 

kommuneplan. Øst for Nesvegen er jorda brattlendt, oppstykket og tungdrevet, men av god kvalitet. 

Selve «myra» vest for Nesvegen, som består av leirjord og ikke myr, er lettdrevet men stedvis noe 

rålendt. Aktuelle vekster er gras og vårkorn, og avlingsnivået ved god drift er over middels også her.  

I sør avgrenses byggesonen igjen av ei bratt, skogkledt ravine mot Negarn Styri.  

 

Vest for elva har vi, regnet fra sør, jordbruksarealer på Prestegarden og Nordheim. Disse er flate og 

av svært høg kvalitet, og egner seg til de fleste vekster, dog aller best til korn. Normalavlingene vil 

være omtrent som beskrevet for Tynsåkjordet.  

Videre nordover karakteriseres terrenget av delvis skogkledte raviner, hvor de minst bratte, før 

traktoren kom på 50- og 60-tallet, var fulldyrket.  Siden har noen blitt brukt til beite, som for 

eksempel på Øvre Egger (Marienlyst) og Botshaug, eller de er mer eller mindre 

gjengrodd/gjenplantet slik som delvis er tilfelle på Hol og Nedre Egger. Her er det dyrka mark oppe 

på ravinekammene, og i hellingene ned mot stasjonsområdet. Jordkvaliteten er svært god og 

avlingene er minst like høge som på Tynsåk og Prestegarden. Gras og korn er mest aktuelle vekster. 

Lenger vest på Myrer, Hol og Botshaug har vi igjen store, sammenhengende og lettdrevne arealer. 

Noe jord er bakkeplanert (Marienlyst og Hol) mens de flate arealene er urørte. Disse siste har den 

samme høge kvaliteten som før beskrevet, mens planeringsjorda er omtrent som planeringsjorda på 

Tynsåk og Elstad, dvs. over middels god. 

Husdyrhold har vi på Elstad og på Botshaug og Hol, i form av bl.a. storfehold. På Botshaug drives 

økologisk mjølkeproduksjon. Prestegarden og Nordheim leies og drives av en mjølkeprodusent. På de 

nevnte eiendommene produseres det korn og gras i omløp. På de øvrige eiendommene er nå det for 

det meste kornproduksjon. Eiendomsstrukturen er relativt god, så det er for en stor del terrenget 

som skaper arronderingsmessige utfordringer. Det gjelder imidlertid det samme her som på Råholt at 

avlingspotensiale og arrondering er såpass god at jorda vil være attraktiv for aktiv drift i overskuelig 

framtid.   
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11. Grøntstruktur  

De naturgitte forutsetningene i Eidsvoll er gode for de fleste former for friluftsliv. Vi har store, 

sammenhengende skogsområder med god tilgjengelighet som gir gode muligheter for et aktivt og 

variert friluftsliv. Kommunen har mye utmarksareal pr. innbygger.  

Utfordringen er ikke først og fremst knyttet til de store utmarksarealene i kommunen, som det er 

mye mindre press på, men derimot til grøntstrukturen innenfor eksisterende byggesone. Her er det 

et sterkt utbyggingspress på arealene, og flere steder står vi i fare for å miste de siste restene av 

sammenhengende grøntstruktur. For at innbyggerne skal ha tilgang til grøntarealer innenfor 

gangavstand fra boligen, er det viktig at slike strukturer – både større og mindre arealer - blir sikret i 

ulike planprosesser. 

Kommunen er i ferd med å gjennomføre en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i 

kommunen. Målet er at dette skal være gjennomført innen utgangen av 2017. Kartleggingen vil være 

et grunnlagsdokument for framtidige planprosesser. 

 

Råholt 

Viktige friluftsområder 

Uten å foregripe friluftslivskartleggingen, kan en fastslå at Bergermoen er et viktig friluftsområde for 

befolkningen i Råholtområdet. I dagens situasjon gjelder det samme for skogsområdet mellom 

bebyggelsen og E6. Dette området er lett tilgjengelig og kan nås av mange uten bruk av bil.   

Utover disse større, sammenhengende områdene, er det flere mindre korridorer, lekeplasser og 

grønne «restarealer» som det må legges stor vekt på å bevare. Et godt eksempel på slike arealer er 

korridoren fra Råholt skole til Huldertjernet. 

Blå-grønn-struktur/grøntdrag 

Det går ingen store vassdrag gjennom dagens byggesone, bortsett fra noen bekker med mer eller 

mindre årsikker vannføring. I LNF-området rundt er Andelva og Risa dominerende elementer i 

landskapet henholdsvis i nord og øst. Viktige grøntdrag er det ovenfor nevnte området mellom Fjellet 

i vest og Manerud i øst. Et annet viktig grøntdrag er området fra Tærud via Tærudåsen og til 

Bergermoen. For befolkningen på Råholt er dette en viktig adkomst til Bergermoen. En gammel 

ferdselsåre går fra Råholt skog via søndre Hjera og Varud ved Risa til Løkenvangen. Fra Mostu og 

Kjerkevegen er det et grøntdrag gjennom ravinelandskapet ned til Andelva. Blå-grønnstrukturen med 

de viktigste grøntdraga er markert i figur 6.  

 

Viltpassasjer/Viltområder 

En viktig viltpassasje går mellom Bergermoen og Hjera og Løkenvangen via Fjellet, Ladderud og 

Manerud. Her er det fortsatt åpne områder hvor viltet kan bevege seg relativt uhindret. Denne er vist 

med stiplet linje i figur 8.  Viltnemnda uttalte til siste rullering av kommuneplanens arealdel følgende 

om denne:  
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«I syd finnes en grøntkorridor fra Fjellet i vest, over Trondhjemsvegen ved Vestbysvingen og videre 

over Manerud mot øst. Denne passasjemuligheten er unik fordi det er meget lange avstander til 

lignende grøntkorridorer. Selv om denne er noe innsnevret i overgangen ved Trondhjemsvegen så 

fungerer denne som en meget nyttig passasje for vilt mellom øst og vest. Påkjørselstatistikken av 

både rådyr og elg viser dette over flere år.» 

Skogsområdene mellom tettbebyggelsen og E6 er et viktig oppholdsområde for vilt og er markert 

rødt i figur 5.  

 

 

Figur 5: Viltkart 
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Figur 6: Grøntdrag 

 

Eidsvoll sentrum/Sundet 

Viktige friluftsområder 

I nærområdet til Eidsvoll sentrum/Sundet er det svært begrenset med tilgjengelige friluftsområder av 

noen størrelse. I praksis er Vilbergskogen det eneste gjenværende nærfriluftsområdet til 

sentrumsområdet av noe omfang. Det er liten tvil om dette området vil bli gitt en svært høy verdi i 

den pågående kartleggingen. Utover dette er det noen turmuligheter i sentrum, først og fremst 

knyttet til elvepromenaden og Sundtoppen. Langs elva nord og sør for bebyggelsen er det også 

grøntarealer, men disse har stort sett veldig begrenset tilgjengelighet av topografiske og 

vegetasjonsmessige årsaker. 

Blå-grønn-struktur/grøntdrag 

Vorma er et svært dominerende element i sentrumsområdet, og et element som kan utnyttes i 

sterkere grad enn i dag. For øvrig er det et par bekker i området. Det er sammenhengende 
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grøntstruktur sør og nord for sentrumsbebyggelsen og på begge sider av elva. Denne har stor 

betydning for det biologiske mangfoldet. På grunn av svært begrenset tilgjengelighet er disse mindre 

attraktive for friluftslivet. I selve sentrumsområdet er det en sammenhengende grøntstruktur i lia 

bak rådhuset mellom Fv 181 og Sundsvingen. I tillegg peker Sundtoppen seg ut som et svært viktig 

grønt element i sentrum. 

Viltpassasjer/Viltområder 

Vorma har en viktig funksjon, særlig for fuglelivet. Det gjøres jevnlig observasjoner av rødlistede 

fuglearter. Ettersom elva på strekningen fra Minnesund til Eidsvoll vanligvis er isfri om vinteren, er 

dette også et viktig vinteroppholdssted for arter som sangsvane, stokkand, kvinand, laksand, 

brunnakke, taffeland, toppand og laksand. Ravine- og løvskogsområdene langs elva er viktige leve- og 

hekkeområder for mange arter.  

Det er ikke registrert vilttrekk av noen betydning gjennom sentrumsområdet, selv om det nok 

forekommer at individer av f.eks. arter som rådyr og elg og sikkert også mindre dyr forflytter seg 

gjennom området. Det er også et visst vilttrekk på tvers av Vorma, sjøl om omfanget av dette ikke er 

kartlagt. Vorma er for øvrig ei fiskerik elv med mange arter. 

  

12. Vektfordeling i prioriterte vekstområder 

I Eidsvoll kommune skal det legges til rette for at 80 % av bolig- og arbeidsplassvekst skjer innenfor 

vekstområdene Eidsvoll sentrum og Råholt/Eidsvoll Verk. I følge befolkningsprognosen for Eidsvoll 

2016-2030 er det behov for ca. 3640 nye boliger i planperioden. Dette tilsvarer at det skal bygges ca. 

2900 boliger innenfor vekstområdene, og at det kan bygges ca. 700 boliger utenfor vekstområdene.  

Ser vi på fordeling per år blir dette 240 boliger per. år. 192 boliger i vekstområdene Eidsvoll og Råholt 

og 48 boliger utenfor vekstområdene. 

Hvis vi fordeler boligveksten på 2900 i planperioden likt på de to stedene, tilsvarer dette: 
1450 boliger på hvert sted i planperioden.  
 
Boligpotensialet i kommuneplanens arealdel fordeler seg om lag likt i de to prioriterte tettstedene 
Råholt/Eidsvoll verk og Eidsvoll sentrum, med ca. 35% på hvert sted. Utenfor tettstedene 30%. 
 
I forhold til målsettingene om at 80% av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor de to 
prioriterte tettstedene i Eidsvoll, blir det viktig å styre utviklingen slik at Eidsvoll sentrum får en 
høyere andel av befolkningen. I kommuneplanarbeidet bør det legges inn rekkefølgekrav på 
utbyggingsområder. I tillegg jobber Eidsvoll kommune med sentrumsplan for Eidsvoll sentrum og 
kommunedelplan for Råholt/Eidsvoll Verk. Disse planene vil legge føringer for utbygging og fortetting 
i tettstedene. 

13. Langsiktig grønn grense 

Det er allerede vedtatt i planprogrammet til revisjon av kommuneplanen 2017-2030 at det anses som 

strekkelig nok avsatte utbyggingsarealer i kommuneplanen til å dekke boligbehovet innenfor 
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eksisterende byggesone i planperioden. Det vil dermed ikke bli lagt inn boligområder i denne 

rulleringen. 

Analysen viser at det er tilstrekkelig arealer til bolig og sentrumsformål innenfor byggesonen både for 

Råholt og Eidsvoll sentrum, som ligger i gang- og sykkelavstand til sentrumsområder og 

kollektivknutepunkter. For tettstedet Eidsvoll sentrum er det behov for ny skole. 

 

 

13.1 Råholt/Eidsvoll Verk 
Prinsippet om konsentrert utvikling i gang- og sykkelavstand til sentrum tilsier at det i denne 

planperioden bør kommunen prioritere utbygging av områder som ligger i kortest avstand til 

sentrum og togstasjonen. Boligområdene som ligger i lengre avstand til sentrum/togstasjonen 

(Manerud, Tyskerud og Bekkedal) bør ikke reguleres før områdene nærmere sentrum er planlagt 

utviklet. Dette også fordi det er behov for utredning av overordnede plan for vann og avløp. 

Ved å utvikle områder nærmere sentrum vil dette bidra til å redusere biltransport og behovet for 

færre parkeringsplasser i sentrum. Per i dag vurderes det til at det er tilstrekkelig med 

utbyggingspotensiale nært opp til sentrum som kan dekke boligbehovet i planperioden. Det 

foreligger godkjent områdereguleringsplan for Lundsjordet, rett nord for Stasjonen. Kommunen bør 

prioritere utvikling av dette området. 

Det anbefales at i denne rulleringen av kommuneplanen legger langsiktig grønn grense i eksisterende 

byggesone på Råholt.  

13.2 Eidsvoll: 
I Eidsvoll sentrum er det vedtatt at det skal bygge ny barneskole som erstatning for gammel skole på 

Vilberg. Kommunestyret har vedtatt at det er ønskelig å bygge ny skole utenfor eksisterende 

byggesone – på Tynsåkjordet. Området er avsatt i kommuneplanen som LNF-området.  

Det foreligger planforslag for områdereguleringsplan for Vilbergområdet med konsekvensutredning 

som viser ny skole på Tynsåkjordet. I planprosessen er det utredet flere alternativer lokaliseringer av 

ny skole. I planprogrammet ble det gjort en vurdering av de aktuelle alternativene, og det 

var færrest negative konsekvenser for alternativet på Tynsåkjordet.  

Planforslaget legger opp til en omdisponering av den gamle skoletomta til sentrumsnært 

boligområde, og dette vil medføre boligfortetting i Eidsvoll sentrum som gjør at flere kan gå og sykle 

til skolen. 

Som nevnt ovenfor i kapitel 8, er det nødvendig med et areal på om lag 40 dekar for å dekke behovet 

til ny skole. Dette inkluderer flerbrukshall, transport- og parkeringsareal. Et slikt sammenhengende 

areal finnes ikke innenfor eksisterende byggesone i dag, uten å måtte sanere betydelig 

bygningsmasse eller ekspropriere eiendommer. 

For å bygge skolen i tettstedet er det nødvendig å utvide dagens byggesone. I RATP, retningslinje R8 

Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder, kan hensyn til vekst gå foran vern av 

jordbruksområder og regional grønnstruktur. Dette forutsetter at det er dokumentert at potensialet 
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for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt utnyttet, og arealene som 

ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse og at en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål 

for bolig- og arbeidsplassvekst i det prioriterte vekstområdene. 

Det anbefales at det legges inn en utvidelse av byggesonen som dekker behovet for ny skole og 

flerbrukshall på Tynsåkjordet.  

Fordelene med å legge skolen på Tynsåkjordet er at man har nok areal til å få gode uteområder til 

skoleelevene, samt at man kan bygge en ny og moderne skole uten de begrensningene som ligger i 

gammel bygningsmasse. I tillegg slipper man en lang periode med byggearbeid på en skole som skal 

drives som normalt under byggeperioden. Området er sentrumsnært og med tilknytning til de andre 

skolene i tettstedet.  

 

Forslag til bestemmelse i kommuneplanen: 

Det anbefales at det utarbeider bestemmelser i kommuneplanen som fastsetter langsiktig grønn 

grense og at det lages et tilhørende temakart som del av kommuneplanen (juridisk bindende). 

Bestemmelsesområde langsiktig grønn grense: 

Innenfor bestemmelsesområde for grønn grense tillates det ikke nedbygging av jordbruksarealer 

eller tiltak som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon eller tilrettelegging for friluftsliv.  

 

14. Kilder 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Mobilitetsanalyse for delregioner i Akershus 

 

Vedlegg – Strategikart langsiktig grønn grense 

 

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Samferdsel/Samferdselsplanlegging/Regional-plan-for-areal-og-transport-i-Oslo-og-Akershus/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/mobilitetsprogram-for-delregionene-i-akershus/

