
- Det er helt opplagt at 
flere og flere har oppdaget 
kvaliteter ved Holmestrand, 
ikke minst oppe på fjellet hvor 
man har både sol og utsikt. 
Pendleravstanden til Oslo er 
akseptabel, og nå nærmer man 
seg raskt både nytt dobbeltspor 
og ny togstasjon, sier daglig 
leder Jørgen E. Pettersson hos 
Krogsveen i Tønsberg. 
- Holmestrand blir det neste 
stoppestedet etter Drammen, 
som har hatt høy prisvekst 
lenge, sier daglig leder 
Elisabeth Sedivy i DNB Eiendom 
i Tønsberg. Slik forklarer 
meglerne at boligprisene har 
økt med hele 10,4 prosent i 
Holmestrand det siste året, 
mens prisveksten har vært på 
7,9 prosent på landsbasis og 7,2 
prosent i Tønsberg. I Stokke har 
prisene økt med 10 prosent. 

- Folk blir mer mobile 
Tønsberg har fortsatt de høyeste 
boligprisene i Vestfold med god 
margin, viser Eiendom Norges 
ferske fylkesrapport for første 
kvartal 2015. Gjennomsnittlig 

Tror ikke prisveksten bremser

Holmestrand og Stokke leder på boligmarkedet i Vestfold
Tønsbergs Blad/Gjengangeren 22.4.2015, Øystein Sørumshagen, Foto Marie Olaussen

Eiendomsmeglerne er ikke overrasket over at boligprisene øker raskere i Holmestrand enn i resten av fylket.

kvadratmeterpris i Tønsberg 
nærmer seg raskt 30.000 kroner, 
mens tilsvarende tall for både 
Holmestrand og Stokke er rundt 
22.000 kroner. Sedivy mener 

derfor at utviklingen man nå ser 
er naturlig.
- Prismessig har Tønsberg og 
Nøtterøy lenge ligget langt over 
de andre kommunene i Vestfold. 

Det er ikke unaturlig at vi ser en 
viss utjevning. Avstandene blir 
stadig kortere takket være bedre 
infrastruktur. Jeg tror folk har 
blitt mer mobile og har lite imot 

å bo ett sted og jobbe et annet 
sted, sier Sedivy. Oppfatningen 
deles av megler Matias Wahl 
Rostad hos A-meglerne, 
som mener det er logisk at 



pressområdene vokser. 
- Stokke og Holmestrand seiler 
opp som gode alternativ for 
mange. Begge steder har 
togstasjon og nær tilknytning til 
E18, og er gode utgangspunkt 
for pendling både sør- og 
nordover. Stedene har også 
det felles at boligprisene er 
høyere på begge kanter, i byer 

som Drammen, Tønsberg og 
Sandefjord, sier Wahl Rostad. 

- Mer å gå på 
Meglerne melder om stor 
etterspørsel etter boliger i 
Vestfold så langt i år, kombinert 
med en underdekning av boliger 
på markedet. Det har bidratt 
til å presse opp prisene, men 

Populært: Boligprisene har økt med hele ti prosent i Holmestrand og Stokke 
det siste året, mens prisveksten har vært på 7,9 prosent på landsbasis og 7,2 
prosent i Tønsberg.
- Stokke og Holmestrand seiler opp som gode alternativ for mange, sier Matias 
Wahl Rostad hos A-meglerne.

Pendlereffekt: Høy boligprisveksten i Holmestrand kan skyldes at byen blir stadig mer attraktiv for 
pendlere, mens prisene er lavere enn i nabobyene.  Foto: Marie Olaussen, Tønsbergs Blad

BOLIGPRISVEKSTEN 
■ Det siste året har 
Holmestrand og Stokke 
hatt den høyeste 
boligprisveksten i fylket, 
med henholdsvis 10,4 og 
10 prosent. 

■ På landsbasis har 
prisveksten det siste året 
vært på 7,9 prosent, i 
Tønsberg 7,2 

■ Boligprisene i Vestfold 
økte med 3,8 prosent 
fra fjerde kvartal 2014 til 
første kvartal 2015.

 ■ Av kommunene 
i Vestfold var det 
Holmestrand som 
hadde den høyeste 
boligprisveksten i første 
kvartal, med 4,8 prosent. 
Deretter følger Stokke 
med 4,4 prosent. 

■ Gjennomsnittlig 
omsetningstid var 51 
dager, mot 54 dager 
første kvartal i fjor.  
KILDER: EIENDOM NORGE,  
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antall boliger på markedet skal 
ha økt en god del etter påske. 
Det er likevel ingen av meglerne 
Tønsbergs Blad har snakket med 
som har tro på at prisveksten 
vil stoppe opp med det første. 
Mens Sedivy og Wahl Rostad 
spår en moderat vekst, mener 
Pettersson at priskarusellen 
i Vestfold fort kan skyte fart. 

Han sier byene i Vestfold ikke 
har klart å følge den naturlige 
prisutviklingen i andre byer, og 
tror derfor at regionen har noe 
å gå på. 
- Jeg tror byene i Vestfold kan 
få en større prisvekst enn andre 
byer i tiden som kommer, sier 
Pettersson. 

Kommer utenbys fra 

Den erfarne megleren forteller 
at 30 prosent av eiendommene 
Krogsveen omsetter i Vestfold 
går til utenbys folk.

- Det er også med på å presse 
prisene, siden de ofte har 
fått gode salgssummer i sitt 
hjemmemarked og opplever 
at de kan få mye for pengene 
i Vestfold. Det er ikke 
nødvendigvis så positivt for de 
lokale som skal inn i markedet. 
Vi ser at mange lokale folk 
taper i de budrundene, sier 
Pettersson. Samtidig ser 
Petterson at det er i ferd med å 
bremse opp når det gjelder salg 
av veldig dyre leiligheter.

- Det går en grense for hvor 
mange som kan og vil kjøpe 
leiligheter til 6-7 millioner 
kroner. Når det skal bygges nytt 
nå er det viktig at leilighetene 
prises for folk flest, sier 
Pettersson


