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Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et 
kunnskapsbilde i utvikling representerer et 
grunnleggende kunnskapsarbeid om – og for – 
regionen, og ble første gang utarbeidet som et 
grunnlag for Vestfold og Telemark fylkes første 
regionale planstrategi. Rapporten er delt i tre 
hoveddeler som følger bærekraftsmålenes tre 
dimensjoner: økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft. Kunnskapsgrunnlaget viser 
utviklingstrekk, utfordringer og fortrinn for 
hele regionen, og oppdateres og videreutvikles 
kontinuerlig, blant annet gjennom utarbeidelse 
av dybderapporter innen relevante fagområder. 
Kunnskap fra dybderapporten Slik lever vi i Vestfold 
og Telemark, som ble publisert våren 2020, er 
innarbeidet i denne oppdaterte versjonen av Ditt og 
mitt Vestfold og Telemark. 

Analyseenheten Vestfold og Telemark + skal 
samarbeide med fagressurser internt og eksternt 
for å utarbeide kunnskap som er relevant for 

politikk- og fagutvikling, og understøtte Vestfold 
og Telemark fylkeskommunes ambisjon om å sette 
en kunnskapsbasert dagsorden for samhandling og 
samfunnsutvikling i regionen.

Når vi nå har valgt å publisere en oppdatert versjon 
av Ditt og mitt Vestfold og Telemark, er det for å 
vise status for regionen ved starten av 2020, før 
koronapandemien rammet verden. Viruset SARS-
CoV2, koronaviruset, spredte seg i verden ved 
årsskiftet, og i mars 2020 iverksatte regjeringen de 
mest inngripende tiltakene vi har sett i Norge siden 
andre verdenskrig, alt for å stanse spredningen av 
viruset i samfunnet. Vi har ennå ikke full oversikt 
over de sosiale og økonomiske ringvirkningene 
av pandemien i vår region. Situasjonen krever at 
vi fortsetter arbeidet med å fremskaffe god og 
oppdatert kunnskap, både om konsekvensene av 
pandemien og om potensialet for utvikling og vekst i 
regionen.

De komplekse samfunnsutfordringene vi står 
overfor kan kun løses i fellesskap, og krever at 
vi sammen finner smarte løsninger som baserer 
seg på relevant og oppdatert kunnskap. Vi håper 
derfor at Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et 
kunnskapsbilde i utvikling blir brukt som et felles 
grunnlag og utgangspunkt for viktige diskusjoner og 
prioriteringer i arbeidet med samfunnsutvikling i hele 
det flotte fylket vårt.

Lisbeth Eek Svensson 
Fungerende fylkesrådmann 

Trine Orten Groven 
Utviklingsleder, Vestfold og Telemark+

Forord
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Vestfold og Telemark står overfor 
komplekse utfordringer knyttet til 
verdiskaping, levekår og klima som 
krever samordnet innsats på tvers av 
sektorer, forvaltningsnivå og aktører. 
Koronapandemien har forsterket 
utfordringsbildet, blant annet når det 
gjelder utenforskap og verdiskaping. 
Omfanget av konsekvensene vil vi 
først se på lengre sikt. Kunnskap 
om status, utvikling, utfordringer 
og fortrinn danner et viktig felles 
grunnlag i arbeidet med å utvikle 
regionen vår.

Kunnskap for 
utvikling

  Vi står overfor store 
samfunnsutfordringer. Samfunnet og 
næringslivet må gjennom et grønt skifte. 
Globale klima- og miljø utfordringer krever 
omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling 
må skje på en bærekraftig måte. Forskning, 
utvikling og innovasjon er nødvendig for å 
lykkes med dette. Næringslivet skal samtidig 
skape nye arbeidsplasser. 

Fra Stortingsmelding nr. 6 (2018–2019) 
– Oppgaver til nye regioner1 

Etter regionreformen er det en tydelig forventning 
at fylkeskommunen jobber enda mer målrettet for 
å utøve en legitim, samordnende og verdiskapende 

regional utviklerrolle sammen med kommunene og 
andre regionale aktører. Samfunnsutvikling handler 
om summen av innsats rettet mot klima og miljø, 
folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, 
samferdsel og næringsutvikling.2 Den langsiktige 
utviklingen i regionen henger sammen med evnen 
til å skape nytt ved å bygge på det eksisterende. Tar 
man utgangspunkt i regionens særtrekk og fortrinn, 
er potensialet for å lykkes større. Derfor er kjennskap 
til regionale særtrekk, styrker og utfordringer helt 
sentralt i samfunnsutviklingsarbeidet. Samtidig er 
det viktig at de regionale aktørene kan samles om 
en felles og sektorovergripende forståelse av hvilke 
hovedutfordringer regionen står overfor. Behovet 
for kunnskap som kan danne grunnlag for en slik 
felles forståelse, og som samtidig gir mulighet for 
prioriteringer og virkningsfulle tiltak, er derfor stort.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon 
om å være den aktøren som kjenner regionens 
samlede muligheter og utfordringer aller best.

Innledning
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Figur 1. FNs bærekraftsmål
Kilde: FN-sambandet
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Bærekraftig 
regional utvikling 

FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet 
og god helse, og stanse tap av 
naturmangfold og klimaendringer. Målene 
skal vise vei mot en bærekraftig utvikling 
på kort og lang sikt. Vestfold og Telemark 
har gode forutsetninger for å bidra i 
arbeidet. 

Globale klima- og miljøutfordringer krever 
omstilling til et samfunn hvor internasjonal politikk, 
klimautfordringer og teknologiutvikling opptar 
mange og griper inn i hverdagen til hver enkelt 
på ulikt vis. Skillelinjene mellom våre handlinger 
lokalt og de store utfordringene verden står overfor 
blir visket mer og mer ut. Koronapandemien har 
tydeliggjort dette, og utfordringer knyttet til 
plastforsøpling og mikroplast er også eksempler på 
at våre hverdagsvalg kan ha globale konsekvenser. 
Vi må se regionen i verden og verden i regionen på 
jakt etter muligheter og løsninger. 

FNs bærekraftsmål

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål som 
legger til grunn tre dimensjoner ved bærekraftig 
utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale 
forhold. Bærekraftsmålene innebærer en 
tilnærming til samfunnsutvikling hvor alle områder 
er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor 
økonomisk bærekraft hviler på sosial bærekraft 
som igjen hviler på miljømessig bærekraft. Hvert 
av bærekraftsmålene følges av ulike delmål, og 

til sammen er det 169 delmål knyttet til de 17 
bærekraftsmålene. Norge er forpliktet til å oppfylle 
bærekraftsmålene, og rapporterer jevnlig til FN om 
hvordan bærekraftsmålene følges opp. I Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 
ligger det en klar forventning om at regioner og 
kommuner skal legge bærekraftsmålene til grunn for 
planarbeidet.3 

Bærekraftsmålene vektlegger at alle kan bidra 
uavhengig av sektortilhørighet, bransje eller 
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geografi. Målene er relevante både for byer, tett
steder, distrikt, bedrifter, offentlige virksomheter, 
frivillige eller enkeltpersoner. I sum gir våre 
handlinger utslag globalt og fører oss i en retning 
som ikke bare gjør vårt eget liv bedre, men også 
andres. Koordinert innsats gjennom felles mål øker 
motivasjon, forståelse og innsats. Det er de mange 
små endringene som samlet gir resultater.

Felles målbilde gir større 
gjennomføringskraft

Regioner består av mange aktører innenfor offentlig 
sektor, næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillighet. 
Bærekraftsmålene gir oss et felles målbilde. Skal 
vi lykkes med å nå målene innen 2030, er vi 
avhengige av å samarbeide både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune har et ansvar for å ta initiativ til og 
fasilitere sektorovergripende samarbeid på tvers av 
forvaltningsnivåer, bransjer og geografi. Oppdatert 
og relevant kunnskap om regionen er avgjørende 
for å kunne formulere målrettede og konkrete tiltak i 
tråd med bærekraftsmålene.

Prioriterte satsingsområder

Med utgangspunkt i utfordringsbildet og regionens 
fortrinn, slik de ble beskrevet i første utgave av 

Ditt og mitt Vestfold og Telemark, fikk Vestfold og 
Telemark fylkeskommune en klar tilbakemelding 
fra kommuner, interesseorganisasjoner, frivillighet 
og andre viktige samarbeidsaktører om to områder 
som krever prioritering og forpliktende samhandling 
i arbeidet med å utvikle regionen: Verdiskaping 
gjennom grønn omstilling og Samhandling for å løse 
komplekse samfunnsutfordringer.

Verdiskaping gjennom grønn omstilling

Samhandling for å løse komplekse 
samfunnsutfordringer

Økt verdiskaping er en forutsetning for velferd, 
sysselsetting, kjøpekraft og skatteevne, og er 
et særlig viktig område i regionen som krever 
prioritering og forpliktende samarbeid basert på de 
regionale fortrinnene vi har. Verdiskaping gjennom 
grønn omstilling krever kunnskap, innovasjon og 
nyskaping for å bidra til å nå mål om langsiktig 

1

2

Foto: Eva Susanne Drugg
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økonomisk utvikling parallelt med omstilling til et 
lavutslippssamfunn. Samtidig tilsier sosialt ansvar 
at flere inkluderes i utdanning og arbeid, og at god 
infrastruktur er en forutsetning for å lykkes med økt 
verdiskaping. 

De komplekse samfunnsutfordringene vi står 
overfor i Vestfold og Telemark kan ikke løses 
av enkeltaktører alene. Vi lykkes best gjennom 
samordnet innsats og ressursbruk. Gjennom 
å etablere partnerskap og nettverksstrukturer 

som tematisk sammenfaller med regionens 
hovedutfordringer, har fylkeskommunen lagt til rette 
for samhandling for å løse utfordringene og arbeide 
for å videreutvikle regionen. Det overordnede 
partnerskapet, Bærekraftige Vestfold og Telemark, 
skal samle tunge samfunnsaktører i regionen om 
viktige veivalg for hele regionen, forene kreftene 
om tiltak som oppfyller bærekraftsmålene og 
fremme verdiskaping gjennom grønn omstilling. 
Under det overordnede partnerskapet er det 
etablert fire tematiske nettverk (figur 2). Disse 

samhandlingsarenaene gir også mulighet for 
å utvikle kunnskapen som legges til grunn for 
arbeidet, både i dybde og bredde. Noen av 
justeringene i denne versjonen av Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark fremkommer som følge av 
verdifulle innspill gjennom partnerskap og nettverk.

Vestfold og Telemark fylkeskommunes hovedgrep 
og strategi for å utvikle regionen beskrives nærmere 
i den regionale planstrategien Å utvikle Vestfold og 
Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Figur 2. Samhandlingsarenaer i Vestfold og Telemark: Overordnet partnerskap og tematiske nettverk.

Foto: Hanna Hekkelstrand
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Regional 
utviklingsmetodikk
For å arbeide med samfunnsutvikling og 
verdiskaping gjennom grønn omstilling er det 
behov for å gå systematisk og målrettet til verks. 
Jobbe smartere sammen er en felles regional 
utviklingsmetodikk som handler om å samle 
aktører for å identifisere virkningsfulle tiltak knyttet 
til eksempelvis konkurransen om innflyttere, 
bedrifter og investeringer, samtidig som deltakerne 
utvikler nye samarbeidsformer og tester ulike 
metodeverktøy. 

Fylkeskommunens ambisjon for videre arbeid 
er å bruke Jobbe smartere sammen for utvikling 
av metodikk, tiltaksutvikling, nettverk og 
partnerskapsarbeid i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. Metodikken skal knyttes 
opp til Smart spesialisering4, en metode for 
å identifisere stedegne fortrinn og oppdage 
nye koblingsmuligheter for innovasjon og 
næringsutvikling gjennom samarbeid med private, 
offentlige, frivillige og kunnskapsaktører. Metoden 
er utviklet i EU og tatt i bruk i hele Europa og 
delvis i Norden.5 Smart spesialisering har blitt et 
felles utviklingsspråk i Europa og åpner dermed 
opp for interregionalt og internasjonalt samarbeid. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

har utarbeidet en egen veileder for å stimulere til 
økt bruk av metoden også i Norge6. Innovative 
oppdagelsesprosesser er noe av kjernen i smart 
spesialisering og innebærer at man leter etter mulige 
koblinger og muligheter for å bygge bro mellom ulike 
næringer og kunnskapsbaser i regionen (beslektet 
mangfold). Hensikten er å legge til rette for at 
næringene kan klatre i verdikjedene gjennom å 
kombinere ulike kunnskaper.

Smart spesialisering er utfordrende, men 
har samtidig sin styrke i at den må legge til 
grunn den regionale konteksten bestående av 
regionale fortrinn, eksisterende næringsstruktur, 

tilstedeværende kunnskapsmiljøer, organisasjoner 
i regionen med mer. Det kan være enkelt å forsøke 
å imitere suksesser andre steder, men gjennom 
en stedstilpasset prosess sikres det at strategien 
bygger på mulighetene for beslektet mangfold 
som finnes akkurat i vår region. Hensikten er å 
tiltrekke seg investeringer til regionen gjennom 
å opprettholde regionens konkurransefortrinn. 
Samlet blir dermed formålet med en smart 
spesialiseringsstrategi å gjøre målene for regionen 
spesialiserte og spissede, og skape beslektet 
mangfold av næringer gjennom systematisk kobling 
mellom aktørene i regionen.

Foto: FlamingoImage / iStock / Getty Images Plus
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Utenforskapet er for høyt

Store og økende sosiale forskjeller  
kan bidra til økt utenforskap.

Klimagassutslippene er for høye

Klimagassutslippene forblir høye i 
regionen, og må reduseres.

Miljømessig bærekraft

Verdiskapingen er for lav

Næringsstrukturen i regionen består av  
bransjer med relativt lav verdiskaping.

Økonomisk bærekraft Sosial bærekraft

Kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og 
Telemark – Et kunnskapsbilde i utvikling inneholder 
statistikk og analyser av områder som faller 
inn under de tre dimensjonene ved bærekraftig 
utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Sammendrag

Sammen peker resultatene på tre hovedutfordringer 
i regionen:
• Verdiskapingen er for lav
• Utenforskapet er for høyt
•  Klimagassutslippene er for høye

I det følgende oppsummerer vi hovedfunnene 
fra analysene, og peker på regionens fortrinn og 
muligheter for å løse de tre hovedutfordringene.
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Verdiskapingen er 
for lav
Vestfold og Telemark er blant landets største 
industrifylker, og var i 2018 landets nest største 
eksportregion. Produktiviteten i industrien er høy, 
men samlet sett er verdiskapingen i fylket lavere enn 
landsgjennomsnittet. Dette kan ha sammenheng 
med at regionen har en overrepresentasjon av 
bransjer som nasjonalt har lav produktivitet. 
Samtidig er arbeidsledigheten i regionen også noe 
høyere enn i landet sett under ett. Høy aktivitet 
innen forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), i 

kombinasjon med høy kompetanse på industri, gir 
gode muligheter for bedre utnyttelse av det rike 
ressursgrunnlaget i regionen.

Økt verdiskaping krever kunnskap 
og nyskaping

Det er avgjørende å få til økt verdiskaping, flere 
arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av 
regionen gjennom grønn omstilling. Vestfold og 
Telemark har et stort verdiskapingspotensial som 
ikke er tatt ut både når det gjelder sirkulærøkonomi, 
produksjon, handel og reiseliv. En helhetlig satsing 
for å forløse verdiskapingspotensialet basert 

på regionens fortrinn er avgjørende. Regionen 
preges av rike naturressurser, høy innovasjonstakt, 
eksportrettet og omstillingsdyktig næringsliv, 
attraktive bo- og feriesteder, rikt kulturliv og unike 
kulturminner, kulturmiljøer og -landskap.

Regionens rike naturressurser blir utviklet og 
nyttiggjort blant annet av landbruket, som spiller 
en betydelig rolle for bosetting, sysselsetting og 
verdiskaping i fylket. Deler av landbruket er preget 
av vekst og innovasjon. Det gjelder blant annet 
grøntsektoren og produksjon av lokalmat. I deler 
av regionen er for eksempel foredling og utvikling 
av fruktproduksjon nært knyttet til satsing på 
reiseliv. Livskraftige distrikter, tettsteder og byer 
vil være avgjørende for å holde oppe, og helst øke, 
matproduksjonen.

Innovasjon og ny teknologi er spesielt viktig for 
verdiskaping framover. Vestfold og Telemark er en 
sterk industriregion, med teknologi i verdensklasse, 
og regionen har allerede høy FoU-virksomhet i 
næringslivet. Gjennom prosjekt Langskip7 skal 
det bevilges store midler til fangst og lagring av 
CO2 (CCS) ved Norcem i Brevik, og for å legge til 
rette for positive og størst mulige ringvirkninger 
av karbonfangstprosjektet har fylkeskommunen 
allerede startet Ringvirkningsprosjektet for 
CCS i Vestfold og Telemark. Regionen har store 
utslippspunkter, ambisiøse industribedrifter, sterke 
kompetansemiljøer på Universitetet i Sørøst-Norge 

Foto: Gorodenkoff / iStock / Getty Images Plus
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(USN), kjerneteknologi i utvikling og i tillegg er 
statsforetaket Gassnova lokalisert i Porsgrunn. Dette 
gir muligheter til å etablere en sterk klynge for CCS, 
med grønne kompetansearbeidsplasser, innovasjon 
og eksport. På mange områder ligger det også store 
muligheter i å koble eksisterende kompetansemiljøer 
i og utenfor den nye regionen, blant annet med 
sterke fagmiljøer i triangelet Notodden/Kongsberg-
Horten-Grenland.

Omstilling og vekst krever rett 
kompetanse

For å øke innovasjonstakten og lykkes med grønn 
omstilling, er det behov for tilstrekkelig og relevant 
kompetanse til arbeidslivet. Endringene i arbeidslivet 
skjer raskt, som følge av digitalisering, globalisering 
og grønt skifte. Mange jobber vil endres mye 
på grunn av digitalisering, og noen vil forsvinne 
helt som følge av automatisering. Dette betyr at 
innbyggerne i Vestfold og Telemark må belage seg 
på å skifte jobb og oppdatere kompetansen oftere 
enn før. Teknologiutviklingen vil også kunne gi 
muligheter for mer fleksible arbeidsmåter uavhengig 
av bosted, noe som vil være særlig viktig for 
distriktskommunene.

Tett samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, 
partene i arbeidslivet, NAV og næringslivet i 
regionen vil være viktig for å utdanne relevant 

kompetanse for et arbeidsliv i endring. Det ligger 
store muligheter i å bygge videre på og styrke 
samarbeidet mellom forskning, næringsliv og 
arbeidsplassbasert kompetanseutvikling. Her har 
regionen et konkurransefortrinn med en rekke 
etablerte forskningsmiljøer. I tillegg har Universitetet 
i Sørøst-Norge mål om å bli landets mest 
arbeidslivsintegrerte universitet. 

God infrastruktur er en 
forutsetning for økt verdiskaping

God infrastruktur og mobilitet er en forutsetning for 
økt verdiskaping, konkurranseevne i næringslivet, og 

for at regionen skal være attraktiv for etableringer. 
Et viktig fortrinn er regionens sentrale plassering, 
med umiddelbar nærhet til Oslo-området, viktige 
transportårer vestover og østover, og port til 
Europa og resten av verden gjennom havner og 
internasjonal flyplass. 

God mobilitet og velfungerende kollektivknutepunkt 
skaper også større bo- og arbeidsregioner, slik at 
flere kan nå et større arbeidsmarked. Dette kan gjøre 
regionen mer attraktiv for innflyttere. 

Kvaliteten på kollektivtilbudet og vegnettet er også 
viktig, og påvirker persontransportvalg både internt i 
byområder og mellom byer og tettsteder.

E18, Farrisbrua, Larvik. Foto: Thor Raymond Billbo
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Utenforskapet er 
for høyt
Utenforskap handler om å stå utenfor viktige sosiale 
arenaer i samfunnet. Basert på en rekke indikatorer 
finner vi at utenforskapet er for høyt i Vestfold og 
Telemark, og at dette skaper sosiale forskjeller både 
i helse og velferd. Utdanning og arbeid er viktige 
forutsetninger for inntekt, god helse og livskvalitet. 
For mange er deltagelse i frivillige organisasjoner 
en viktig sosial arena, og i denne sammenheng 
er frivilligheten i Vestfold og Telemark en av flere 
viktige drivkrefter som bidrar til å løse utfordringer 
knyttet til utenforskap, folkehelse og integrering.

Stort potensial for å øke 
gjennomføring i videregående 
opplæring

Andelen elever som fullfører og består 
videregående opplæring i Vestfold og Telemark 
har økt og utgjør nå omtrent 80 %. Det er en 
positiv utvikling. Samtidig er det et potensial for 
å få flere til å gjennomføre, særlig innen mange 
yrkesfaglige utdanningsprogram. Tilstrekkelig 
med lærlingeplasser er en forutsetning for å øke 
gjennomføringen blant yrkesfagelever og for å sikre 
næringslivet i regionen faglært arbeidskraft.

Bak grunnskolepoeng og gjennomføring i 
videregående opplæring er det mange sammensatte 
årsaker der blant annet elevenes bosituasjon, 
foreldrenes utdanningsnivå og elevenes trivsel på 
skolen spiller inn. Vi finner systematiske forskjeller 
mellom elever etter sosioøkonomisk bakgrunn. 
Både troen på å lykkes i videregående opplæring og 
faktisk gjennomføring er større hos elever med høy 
sosioøkonomisk bakgrunn enn hos elever med lav 
sosioøkonomisk bakgrunn. Levekårsutfordringene 
i regionen, slik som lavt utdanningsnivå og lav 
deltagelse i arbeidslivet, er bakenforliggende 
påvirkningsfaktorer som legger mye av grunnlaget 
for de sosiale forskjellene. Samtidig ser vi en 
positiv utvikling over tid, der gjennomføringen i 
videregående opplæring har økt både for elever som 
har foreldre med lav utdanning og for elever som har 
foreldre med høy utdanning.

Flere må inkluderes i opplæring 
og arbeid

Å ikke gjennomføre videregående opplæring kan få 
store konsekvenser for tilknytningen til arbeidslivet, 
senere inntekt og helse. I Vestfold og Telemark 
viser siste måling at 8 % av unge i alderen 16–25 år 
verken er i eller har bestått videregående opplæring, 
og er heller ikke i arbeid. Noe av forklaringen kan 
være en økning i andel unge som mottar uføretrygd 
og knapphet på jobber for ufaglærte.

Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet gjelder i 
særlig grad unge og innvandrere fra ikke-vestlige 
land, selv om vi også ser at sysselsettingen blant 
innvandrere øker med botid. Når vi ser på den 
yrkesaktive aldersgruppen, har Vestfold og Telemark 
lavere sysselsetting enn de fleste andre fylker. Ikke 
uventet er også barnefattigdommen i regionen 
noe høyere enn for landet som helhet. Andelen 
personer i regionen som lever med vedvarende 
lavinntekt har økt over tid, og særlig er andelen 
høy blant innvandrere. Det er derfor viktig å 
inkludere flere i opplæring og arbeid, for å utjevne 

Foto: FotoDuets / iStock / Getty Images Plus

12   /   Sammendrag



forskjeller i levekår og skape et mer bærekraftig 
velferdssamfunn. Med lavere befolkningsvekst 
og en økende andel eldre blir det enda viktigere 
framover at alle som kan, deltar i arbeidslivet. 
Vestfold og Telemark har derfor et stort potensial 
i å utvikle tilbud og koordinere oppfølging av 
arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak som 
kan legge til rette for at utsatte grupper i større grad 
kan delta i arbeidslivet. I tillegg må det skapes flere 
arbeidsplasser og sysselsettingen må økes for å 
begrense utenforskap, fremme integrering og bedre 
folkehelsen.

Folkehelseutfordringer

Sosial ulikhet i helse og psykiske helseplager 
er de to største folkehelseutfordringene i fylket 
vårt. Både helseforskjeller og levealder varierer 
med sosioøkonomisk bakgrunn. Personer med 
videregående eller høyere utdanning lever i snitt fem 
år lenger enn personer med grunnskoleutdanning. 
Psykiske helseplager er et økende problem, spesielt 
blant unge mennesker. De siste årene har det også 
vært en økning i andelen uføretrygdede blant unge, 
der utviklingen har vist seg særlig å skyldes økning 
i diagnoser knyttet til psykiske lidelser. For å møte 
folkehelseutfordringene må hele regionen jobbe 
sammen om å utvikle god kvalitet i utdanningen, et 
inkluderende arbeidsliv, støttende sosiale miljøer og 
helsefremmende nærmiljøer.

Klimagass
utslippene er for 
høye
Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp, 
spesielt fra industri og veitrafikk, som står 
for henholdsvis 70 % og 13 % av utslippene. 
Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 
2009–2018 var på 22 000 tonn CO2-ekvivalenter 
per år, men for å nå fylkets mål om 60 % 
utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned 
med 212 000 tonn per år. Dette krever omstilling 

til et samfunn hvor økt verdiskaping går hånd i 
hånd med høyere ressursproduktivitet og lavere 
klimagassutslipp.

Grønn omstilling for å redusere 
klimagassutslippene

Grønn omstilling er avgjørende for å redusere 
klimagassutslippene i regionen. Vestfold og 
Telemark har naturgitte fortrinn og ressurser, 
kompetanse og bedrifter som gjør at vi er godt 
posisjonert til å bidra både til at fremtidige 
energibehov dekkes, sirkulærøkonomi skaleres opp 
i industrien, og at klimagassutslippene reduseres. 

Foto: Janus Orlov / iStock / Getty Images Plus
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Industri- og kompetansemiljøene i regionen er 
omstillingsdyktige. Vestfold og Telemark har 
landets største konsentrasjon av prosessindustri, og 
gjennom arenaklyngen Industrial Green Tech8 har 
de ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens første 
klimapositive industriregion innen 2040.9

I september 2020 anbefalte regjeringen å 
igangsette det norske prosjektet for fangst og 
lagring av CO2 (CCS). Prosjektet har fått navnet 
Langskip10, og innebærer blant annet midler til 
karbonfangstanlegg hos Norcem i Brevik. Vestfold 
og Telemark får dermed en unik posisjon til å løse 
nasjonale og globale klimautfordringer gjennom 
klimateknologi.

Landbruket er allerede en viktig bidragsyter i det 
grønne skiftet, både gjennom binding av karbon 
og produksjon av fornybar, biobasert energi og 
drivstoff. Samtidig er reduserte klimagassutslipp fra 
landbruket helt nødvendig.11 Landbrukets klimaplan 
2021–2030 peker på åtte satsingsområder for å 
redusere klimagassutslipp, blant annet produksjon 
av biogass.12 Landbruket i Vestfold og Telemark er 
en viktig leverandør av råstoff til Greve Biogass i 
Tønsberg, som produserer renset metangass som 
benyttes som drivstoff i kollektivtrafikken i regionen. 
Dagens landbruk er teknologidrevet, og satsing på 
innovative løsninger kan bidra til økt verdiskaping 
og mer klima- og miljøvennlige produksjonsmetoder 
innen landbruket.

Foto: Eva Susanne Drugg

Utslippsreduksjon gjennom areal og 
transportplanlegging
Det er en tett sammenheng mellom transport, 
arealbruk og klimagassutslipp. Arealspredning gir et 
økt transportbehov, som igjen fører til økte utslipp 
av klimagasser. Gjennom planlegging av arealbruk 
og transport kan klimagassutslippene reduseres. 
For eksempel vil kompakte byer og tettsteder med 
korte avstander mellom ulike funksjoner legge til 
rette for å reise miljøvennlig, og er et av de viktigste 
klimatiltakene.

Nullvekstmålet, som ble presentert i Nasjonal 
transportplan 2014–2023, innebærer at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, 
sykling og gange.13 Bypakker, byvekstavtaler og 
bygdepakker er eksempler på satsinger for å følge 
opp nullvekstmålet. I Vestfold og Telemark er 
prosjektet Bypakke Grenland godt i gang, og det 
arbeides også med å få på plass slike pakker for 
blant annet Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I tillegg 
er det igangsatt en bygdepakke i Midt-Telemark. 
Flere steder i fylket satses det også på å kutte 
utslippene fra kollektivtransporten ved å gå over til 
fossilfritt drivstoff.

Vestfold og Telemark har satt seg som mål å 
etablere fylket som et nasjonalt knutepunkt for 
miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.14 
Med tre jernbanestrekninger, viktige havner og 
fergeforbindelser for persontransport og frakt av 

gods ut i Europa har regionen gode forutsetninger 
for å nå dette målet. En viktig satsing er å fremme 
Jyllandskorridoren som en nasjonal hovedåre for 
transport av gods. Korridoren er en del av EUs 
transportnettverk og nasjonale utenlandskorridorer 
på vei og bane i Nasjonal transportplan. Videre er 
Larvik og Grenland havn med i Havnesamarbeidet 
for Oslofjorden, som arbeider for å finne klima og 
miljøvennlige løsninger for fremtidens havner.

Vestfold og Telemark har i dag to tømmerterminaler 
i bruk, begge i Midt-Telemark. En felles ny terminal 
vil øke potensialet for frakt av tømmer på bane, og er 
under behandling hos Jernbanedirektoratet. Videre 
utreder Bane NOR per september 2020 kostnadene 
ved å bygge en godsterminal i Herøya Industripark. 
Denne vil kunne bygge opp under en storsatsing på 
miljøvennlig godstransport i Vestfold og Telemark.
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Verdiskaping og 
nærings utvikling
Vestfold og Telemark er blant landets 
største industrifylker, og var i 2018 landets 
nest største eksportregion. Regionen er rik 
på vannkraft, matjord, skog og mineraler. 
Produktiviteten i industrien er høy, men det 
er en utfordring at verdiskapingen samlet 
sett er noe lavere enn landsgjennomsnittet. 
Kombinasjonen av høy FoU-aktivitet, høy 
innovasjonstakt og regionens kompetanse 
på industri gir gode muligheter for bedre 
utnyttelse av det rike ressursgrunnlaget.

Verdiskaping er å skape økonomiske, sosiale og 
kulturelle verdier i privat og offentlig sektor og 
i sivilsamfunnet. Vi undersøker verdiskapingen 
ved å måle økonomiske transaksjoner som kjøp 
og salg, lønn, driftsoverskudd osv., og det er 
bare verdiskaping som på en eller annen måte 
betales for, som inngår i analyser og beskrivelser 

Slik skaper vi verdier i Vestfold og Telemark

 Vestfold og Telemark har 161 milliarder 
kroner i bruttoprodukt. Det tilsvarer 6,3 % av 

bruttoproduktet til hele fastlandsnorge.

I Vestfold og Telemark er det 192 000 
arbeidstakere. Det tilsvarer 6,9 % av alle 

arbeidstakere i Norge.

I 2019 eksporterte Vestfold og Telemark 
for over 45 milliarder kroner, og er etter 

ny regioninndeling den nest største 
eksportregionen etter Vestland.

Produktiviteten i Vestfold og Telemark er 
9 % lavere enn landsgjennomsnittet.

Nesten 10 % av alle arbeidstakere 
i fylket arbeider i industrien.

6,3 %

6,9 %

100 %

91 %
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av verdiskaping. Verdiskaping gir sysselsetting, 
og dermed kjøpekraft og skatteevne, som igjen 
utgjør grunnlaget for innbyggernes økonomi og 
finansieringsgrunnlaget for de offentlige tjenestene. 
Videre er verdiskaping en forutsetning for at 
bedriftene kan investere og utvikle sin kompetanse, 
noe som er viktig for ytterligere vekst og flere 
arbeidsplasser. Kort fortalt er verdiskaping en 
forutsetning for vår velferd.

Relativt lav verdiskaping i regionen

Et vanlig mål på verdiskaping er bruttoproduktet. 
Dette er verdien av all produksjon minus verdien av 
varene som inngår i produksjonen, og viser dermed 
merverdien som en bedrift, en næring eller en 
region skaper i løpet av et år. Ved sammenlikning 
av verdiskaping mellom ulike virksomheter, bransjer 
eller regioner bør antall sysselsatte tas med i 
beregningen. Verdiskapingen per sysselsatt gir et 
uttrykk for virksomhetens, bransjens eller regionens 
produktivitet og er nært knyttet til lønnsnivået.

Produktiviteten i Vestfold og Telemark* er lavere 
enn i de fleste andre fylker, og 9 % lavere enn 
landsgjennomsnittet (figur 3). Etter finanskrisen 
i 2008 hadde fylket en dårligere utvikling i 
landet for øvrig (figur 4). De siste fem årene har 
produktivitetsveksten vært på linje med resten 
av landet.15 

* I tilfeller der statistikk presenteres for de nye fylkene er tallgrunnlaget summen av tall for de sammenslåtte fylkene. Eventuelle grensejusteringer etter 
regionreformen kan derfor føre til en liten feilmargin.

Figur 3. Brutto regionalprodukt per sysselsatt i prosent av landsgjennomsnittet. 2018.
Kilde: SSB, tabell 11713
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Figur 4. Utvikling i verdiskaping per sysselsatt i Vestfold og Telemark og landet (i 1000 kroner). 
2008–2018.
Kilde: SSB, tabell 11713
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Figur 5. Vestfold og Telemark har en overrepresentasjon av bransjer som nasjonalt har lav produktivitet. 2018.
Kilde: SSB, tabell 11713
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Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark bidrar 
trolig til en lavere verdiskaping enn i resten av 
landet. Regionen har en overrepresentasjon 
av bransjer som nasjonalt har lav produktivitet. 
I Vestfold og Telemark har for eksempel to store 
og arbeidsintensive bransjer med lav produktivitet, 
Varehandel og reparasjon av motorvogner og Pleie- 
og omsorgstjenester, barnehager og SFO, en høyere 
andel av de sysselsatte enn i de fleste andre fylker 
(figur 5).

I tillegg til de ovennevnte bransjene, har Vestfold 
og Telemark flest sysselsatte innen Bygg og 
anlegg, Helsetjenester og Undervisning, næringer 
som nasjonalt har middels produktivitet. Her 
er produktiviteten i Vestfold og Telemark nær 
landsgjennomsnittet.

Produktiviteten i de ulike bransjene i Vestfold og 
Telemark varierer (figur 6). Det er ikke automatisk 
slik at næringer med høy verdiskaping også 
skaper mange arbeidsplasser. Der det i de fleste 

bransjer er et jevnt forhold mellom sysselsetting og 
verdiskaping, er driftsresultat og lønn per sysselsatt i 
for eksempel eiendomsbransjen (Omsetning og drift 
av fast eiendom) mye høyere. Bransjer med lavere 
produktivitet kan være sysselsettingsintensive, og 
rekrutterer gjerne mange uten formell utdanning. 
Et eksempel er reiselivsnæringene, et annet 
handelsnæringene. Disse næringene er viktige i 
arbeidsmarkedet fordi de gir arbeidsmuligheter til 
unge og personer uten formelle kvalifikasjoner.

Figur 6. Sammenheng mellom 
syssel  setting og verdiskaping 
i ulike næringer. Næringene 
er sortert etter andel av total 
verdiskaping i fylket. 2018.
Kilde: SSB, tabell 11713
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Variert næringsstruktur, med mye 
industri

Vestfold og Telemark er blant landets største 
industriregioner, og industriens andel av 
verdiskapingen i regionen er godt over 
landsgjennomsnittet. Bare Rogaland, Agder og 
Møre og Romsdal har en høyere andel av sin 
samlede verdiskaping innen industri. I Vestfold og 
Telemark arbeider nesten 10 % av de sysselsatte i 
industrien.16

De store industribedriftene i Vestfold og Telemark 
er konsentrert til Grenland, men også enkelte 
kystkommuner har en relativt høy andel sysselsatte 
i industrien. Prosessindustri, næringsmiddelindustri 
og verkstedindustri er de viktigste greinene i 
industrien i Vestfold og Telemark. Det er stor 
variasjon i produktiviteten mellom bransjene, men 
samlet sett er industrien i Vestfold og Telemark 
mer produktiv enn i landet ellers. Prosessindustrien 
er konsentrert i Grenland og preger industrien i 
dette området.17 

En betydelig del av industrien i Vestfold og 
Telemark er eksportrettet. I 2019 eksporterte 
regionen for over 45 milliarder kroner, og er etter ny 
regioninndeling den nest største eksportregionen 
etter Vestland.18 Nesten 70 % av eksportverdien 
skriver seg fra henholdsvis produksjon av 
brenselsstoffer (29 %) og kjemiske produkter 

(39 %). Brenselsstoffene produseres i hovedsak på 
Essos raffineri på Slagentangen i Tønsberg, mens 
de kjemiske produktene først og fremst produseres i 
Grenland. 

Den eksportrettede industrien er utsatt for 
internasjonale konjunktursvingninger, noe 
som krever omstillingsevne og kan gi endrede 
kompetansebehov. Dette kan vise seg tydelig i 
år, etter at koronapandemien har satt verdens 
markeder tilbake. SSBs investeringsundersøkelse 
viser et kraftig fall i planlagte investeringer i 
industrien.19 Det er oljeraffinering, kjemisk og 

Essoraffineriet på Slagentangen, Tønsberg. Foto: ExxonMobil

farmasøytisk industri, maskinreparasjon og 
-installasjon samt metallindustri som bidrar 
mest til investeringsnedgangen. Det er kun 
innenfor næringsmiddelindustrien det indikeres 
en investeringsvekst fra 2019 til 2020 i denne 
målingen. Investeringsnedgangen i 2020 gjelder 
hele landet, men for et industritungt fylke som 
Vestfold og Telemark kan dette få konsekvenser for 
verdiskaping og sysselsetting.

Regionen er ellers preget av en svært variert 
bransjestruktur med små og mellomstore industri-
bedrifter lokalisert både i byer, tettsteder og distrikt. 
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Figur 7. Offentlig og privat sysselsetting i 
Vestfold og Telemark. 2018.
Kilde: Telemarksforskning
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Mer for mindre i offentlig sektor

Offentlig virksomhet er arbeidsgiver for en tredel 
av de 192 000 sysselsatte i regionen (figur 7), 
mange i tilknytning til statlig og fylkeskommunal 
sysselsetting i Skien og Tønsberg.20 Fylkets to 
største arbeidsgivere er Sykehuset i Telemark HF 
med 4200 ansatte og Sykehuset i Vestfold HF 
med 5800 ansatte. Kommunesektoren betyr mye 
for sysselsettingen i distriktskommunene, der 
kommunen ofte er den største arbeidsgiveren.

Perspektivmeldingen fra 2017 pekte på viktige 
utfordringer for norsk økonomi og offentlig sektor 
spesielt.21 Inntektene vil falle som følge av lavere 
vekst og avkastning i Oljefondet, mens utgiftene 
vil øke ettersom en eldre befolkning fører til at 
en mindre del av befolkningen jobber og betaler 
skatt og at utgifter til pensjoner og helse- og 

omsorgstjenester vil øke. Begge disse trendene 
forsterkes i et lengre perspektiv. Dermed må 
inntektene opp eller utgiftene ned. 

En særlig ressursrik region

Et rikt og mangfoldig ressursgrunnlag er et av 
de viktigste fortrinnene i regionen. Matjord, 
skoger, mineraler, kysten og fjellet gir muligheter 
innen bl. a. landbruk, skogbruk, bergverk, fiske 
og turisme. Dette er begrensede ressurser med 
flere utnyttelsesmuligheter som må balanseres 
mot hverandre. Mye av matjorden er for eksempel 
lokalisert der folk bor og har en alternativ anvendelse 
som vei, bolig eller næringsbygg. Utnyttelse av 
skogressursene innebærer en balansegang mellom 
tømmerindustri og bevaring av biologisk mangfold.

Landbruket og tilhørende landbruksrelaterte 
næringer i Vestfold og Telemark er mangfoldig og 
variert. Det er et stort spenn i primærlandbruket 
når det gjelder bruksstruktur og produksjon. I 2019 
kom 27 % av landets fruktproduksjon fra Vestfold 
og Telemark. Fylket har også 25 % av landets 
grønnsaksareal og 12 % av landets kornareal.22 
I enkelte kommuner er landbruket svært viktig 
for verdiskaping og sysselsetting, og deler av 
landbruket er preget av vekst og innovasjon. Det 
gjelder blant annet grøntsektoren og produksjon 
av lokalmat. I deler av regionen er for eksempel 

Færder. Foto: Trine Orten Groven
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Forskerbonden i Skien 

Møkka er bondens brune gull, blir det sagt. Dessverre er det ikke slik bonden ser på det i dag. Møkka er 
blitt en pest og en plage. Endrede foringsregimer og fjøsteknologi betyr større mengder og en bløtere 
konsistens. Melkebonden Knut Vasdals idé er å utnytte næringen i gjødselen.38,39 

Etter å ha satt opp et småskala forsøksanlegg i fjøset gikk han i gang med å prøve ut forskjellige metoder. 
I et samarbeid med ulike forskningsmiljøer står han i dag tilbake med fem konsentrerte gjødselprodukter: 
Biogass, kompost, granulert fosforgjødsel, flytende nitrogen og kaliumgjødsel. Raffineringen av 
gjødslet bidrar til bedre utnyttelse av næringsstoffer og mindre klimagassutslipp. Vannet er fjernet og 
næringsstoffene er oppkonsentrerte. Produktene er dermed lettere å transportere over større avstander 
enn vanlig bløt gjødsel. Samtidig minsker bonden sitt klimafotavtrykk, og sparer diesel og tid.

Foto: Stina Glømmi

foredling og utvikling av fruktproduksjon nært 
knyttet til satsing på reiseliv.

Fylket har en stor næringsmiddelindustri 
med et bruttoprodukt på over to milliarder. 
Næringsmiddelindustrien bruker i stor grad 
råvarer fra regionens landbruk. Det drives både 
volum- og småskalaproduksjon i regionen, med 
flest sysselsatte hos Nortura, Matbørsen, Tine, 
Fatland og Findus. Regionen har også kjente 
merkevarer som Vestfoldsalat, Telefrukt, Holte 
gård, Stange Gårdsprodukter og Gårdsand. Nærhet 
til vei og marked er en viktig faktor for etablering 
av slike bedrifter. Det er gode muligheter for økt 
verdiskaping innen både primærlandbruk og 
næringsmiddelindustri. Næringsmiddelindustrien i 
regionen, med landbruket som leverandør, er viktige 
aktører i det regionale klimaarbeidet. Den regionale 
verdikjeden for mat produserer varer som vi ellers 
måtte ha importert, og gjennom presisjonsteknologi 
kan klimagassutslippet fra produksjon og 
videreforedling reduseres. 

Tømmer er også en betydelig ressurs i regionen 
som er viktig for framtidig grønn næringsutvikling. 
Omsatt trevirke har økt i Vestfold og Telemark fra 
en knapp million kubikkmeter i 2010 til 1,2 millioner 
kubikkmeter i 2019. To tredjedeler av dette er gran, 
men det er en økning i omsetning av både gran, 
furu og løvtre, samt ved. Fylkesmannen skriver i sin 
årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark at 

Melkebonden 
Knut Vasdals idé er 

å utnytte næringen i 
gjødselen.
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det er ventet at etterspørselen etter tømmer vil øke 
både nasjonalt og globalt. Oljebaserte produkter 
skal erstattes med mer klima- og miljøvennlige 
produkter av tre. Det gjelder alt fra drivstoff til klær 
og emballasje. Det er avgjørende at den rekordhøye 
avvirkningen i Vestfold og Telemark de siste årene 
følges opp med tilstrekkelige investeringer i å reise 
ny kvalitetsskog, slik at tilgangen på råstoff sikres 
for fremtiden.23 

Landbruket er også viktig for ivaretakelse av 
kulturlandskapet i regionen, hvor naturområder 
er omformet og dyrket. Rikt biologisk mangfold, 
slåtteenger, kulturhistorisk interessante bygninger 
og kulturminner kjennetegner kulturlandskapet 
i regionen. Mye av det gamle kulturlandskapet 
er fremdeles intakt grunnet opprettholdelse 
av tradisjonell drift. Av nasjonalt utvalgte 
kulturlandskap i regionen bør nevnes skjærgården 
øst for Nøtterøy og Tjøme, Hjartdal og Svartdal, 
samt Jomfruland og Stråholmen. Naturressursene, 
sammen med kulturminner, kulturmiljøer og 
-landskap, og rike kulturtradisjoner utgjør et 
vesentlig grunnlag for både friluftsliv og utvikling av 
reiselivet i regionen. 

Reiselivsnæringene vokser i antall ansatte, og er 
viktig i mange kommuner. I fylket økte antallet 
sysselsatte innen overnatting og servering fra 
5500 personer i 2008 til 6100 personer i 2018.24 
Andelen overnattinger i Vestfold og Telemark 

økte med 8,5 % fra 2017 til 201925, og per juni 
2020 ligger fylket nær landsgjennomsnittet i antall 
overnattinger så langt i år.26 Regionen har potensiale 
for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innen 
bærekraftig reiseliv og turisme i framtida. Rjukan-
Notodden industriarv, Vikingveien i Vestfold, 
Telemarkskanalen, Bø Sommarland, Hardangervidda 
nasjonalpark og skjærgården er eksempler på viktige 
attraksjoner i regionen.

I bergverksindustrien er det også store muligheter. 
Direktoratet for mineralforvaltning anslår at det i 
2018 ble omsatt byggeråstoffer, industrimineraler 
og naturstein for over en milliard kroner i 
Vestfold og Telemark.27 Larvik er den største 
bergverkskommunen med 181 sysselsatte, mer 

Foto: Eva Susanne Drugg

Klåstadbruddet, Tjølling. Foto: Ole Sannes Riiser
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enn fire ganger så mange som Porsgrunn med 
42 ansatte i denne næringen. Det er et omfattende 
mineralressursgrunnlag i Vestfold og Telemark, 
som, koblet opp mot kompetansemiljøer, vil ha 
stort potensial for både ny og videreutviklet 
næringsvirksomhet. På Fensfeltet i Nome kommune 
er det gjennomført lovende prøveboringer for å 
kartlegge sjeldne jordartsmetaller. Disse inngår 
i en lang rekke høyteknologiske produkter, 
og bærekraftig uttak fra Fensfeltet kan gi 
potensielt store ringvirkninger for industri og 
høyteknologimiljøer i regionen, for eksempel 
på Herøya.

Vannkraftverk i Vestfold og Telemark står for 
9 % av landets vannkraftproduksjon, og de 
største bidragsyterne er vannkraftverk i Tinn, 
Tokke og Vinje, som står for 2/3 av fylkets 
vannkraftproduksjon. Kraftressursene er også 
viktig for industrien i fylket. Etableringen av 
Kraftkompetanse KO har som mål å sørge for 
effektiv utnyttelse av kraft og naturressurser, samle 
og styrke kompetansen om og forvaltningen av 
konsesjonskraft, og utvide kommunesamarbeidet 
om kraftsaker i regionen.28 

Vestfold og Telemark har også lengre 
kyststrekninger og god tilgang til sjøen. Utvikling 
og ivaretakelse av marine næringer vil kunne være 
viktig for verdiskaping gjennom grønn omstilling. 
Det var i 2019 135 aktive fiskere29 og 97 registrerte 

fiskefartøy30 i fylket. De fanget 685 tonn skalldyr, 
bløtdyr og pigghuder (herunder reker, krabber og 
kreps) til en verdi av 44 millioner kr. i 2019, noe som 
utgjorde 80 prosent av den totale fangsten.31 

Akvakultur på fastlandet er en næring i vekst og det 
er et stort potensial for utvikling av denne næringen 
i Vestfold og Telemark. I dag er det oppdrett av 
røye i merder i Fyresvatn og smoltproduksjon og 
videreutvikling innenfor dette området i Kragerø. Det 
er også et pågående milliardprosjekt for utbygging 
av landbasert, industriell lakseoppdrett i Tinn.

Høstingstradisjonene står sterkt i fylket vårt. Den 
samlede samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt på 
landsbasis er beregnet til 1,1 mrd. kroner, basert på 

rekreasjonsverdi, verdi av elgkjøtt og spesielt verdi 
av økt fysisk aktivitet.32 I jaktsesongen 2019–2020 
var 10 % av Norges aktive elgjegere fra Vestfold og 
Telemark33, og det er rimelig å anta at elgjakta står 
for en betydelig verdiskaping i regionen.

Høy innovasjonstakt og gode 
forutsetninger for vekst

Vestfold og Telemark har et innovativt næringsliv, 
mye takket være en tett kobling mellom 
forskningsmiljøer og industrien. Vestfold og 
Telemark har flere aktive forskningsmiljøer, blant 
annet SINTEF Tel-Tek, Norner, Telemarksforsking 
og Universitet i Sørøst-Norge. Hovedtyngden av 

Dampskipsbrygga, Stavern. Foto: Anita Frydenlund
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Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i Vestfold og 
Telemark foregår imidlertid i næringslivet, ettersom 
universitets-, høgskole- og instituttsektoren er liten 
i nasjonal sammenheng. Andelen foretak som er 
engasjert i innovasjoner er også noe høyere enn 
landsgjennomsnittet.

FoU-utgiftene per sysselsatt i fylket ligger mellom 
50 000 og 60 000 kroner, og er blant de høyeste i 
landet (figur 8).34 Hovedtyngden av FoU blir utført 
i prosessindustri, petroleumsvirksomhet, maritim 
sektor og helsesektoren. 

Det grønne skiftet krever økt innovasjonstakt i 
næringslivet og offentlig virksomhet. Vestfold og 
Telemark kjennetegnes av teknologimiljøer med høy 

kompetanse og sterke nettverk mellom FoU-miljø og 
bedriftene. Industrial Green Tech, Electronic Coast 
Norway, Vannklyngen og IKT Grenland/Telemark er 
eksempler på slike klynger.

Prosessindustrien har over lang tid måttet innovere 
og omstille seg, noe som har ført til stadig høyere 
kompetanse på omstilling.

Næringslivet i Vestfold og Telemark har et uforløst 
verdiskapingspotensial innen miljøvennlig energi. 
Det er muligheter for å utvikle arbeidsplasser 
og eksportinntekter i såkalte grønne elektriske 
verdikjeder. Et prosjekt i regi av NHO peker ut 
fornybar energi globalt, havvind, hydrogen, batterier, 
maritim sektor og kraftsystemer/lading på veier 

Figur 8. Egenutført FoU i næringslivet per sysselsatt (i 1000 kroner). 2018.
Kilde: SSB, tabell 11145
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som seks aktuelle områder med et antatt stort 
potensial.35 Flere av de store industribedriftene 
i Vestfold og Telemark er i posisjon til å kunne 
lykkes innen grønne elektriske verdikjeder, og 
Elkems beslutning om å etablere en ny fabrikk for 
produksjon av batterimaterialer til bilbransjen på 
Herøya i Porsgrunn er et eksempel på at fortrinn 
som naturressurser (vannkraft), etablert og ambisiøs 
industri i området, kompetansemiljø og relativt kort 
vei til kontinentet gir muligheter for nyetablering og 
vekst. Det er potensial for oppskalering av sirkulær 
økonomi innen industrien.

Næringsutviklingen i Vestfold og Telemark påvirkes 
av verdiskaping i tilliggende regioner og fylker. Det 
ligger for eksempel store muligheter i triangelet 
Horten – Kongsberg/Notodden – Grenland. I 2019 
pendlet nesten 17 000 personer fra Vestfold og 
Telemark til Kongsberg, Drammen, Akershus vest 
og Oslo.36 Kongsberggruppen har nesten 1000 
ansatte i Horten. Oslo-regionen har betydelige 
ressurser i form av nasjonalt og internasjonalt sterke 
FoU-miljøer som er viktige for økt verdiskaping og 
innovasjon i Vestfold og Telemark.

Samhandling mellom 
utdanningsinstitusjonene og 
regionalt næringsliv

Universitet i Sørøst-Norge (USN) har åtte 
studiesteder i Vestfold, Telemark og Buskerud, og 
har som mål å bli landets mest arbeidslivsintegrerte 
universitet. USN har 12 000 studenter i fylket37 
og har som mål å videreutvikle samhandlingen 
med næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede 
utdanningsprogram og FoUI-aktiviteter. Et viktig 
mål er å uteksaminere kandidater med relevant 
kunnskap for regionens næringsliv, og å tilby etter- 
og videreutdanning slik at de sysselsatte i regionen 
er kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av 
digitalisering og ny teknologi. Universitetet anslår 
selv at omtrent to tredeler av studentene rekrutteres 
fra – og går tilbake til – regionen. Universitetet 
bidrar også til utviklingen av flere klynger, og 
innehar nasjonal og internasjonal spisskompetanse 
på enkelte områder. USN er særlig en motor for 
utvikling i Midt-Telemarkregionen. Det planlegges 
nå en forskningspark på Campus Bø som kan skape 
enda tettere samhandling med næringslivet.

Kristinas Hage, Campus Vestfold. Foto: Tine Poppe, Universitetet i Sørøst-Norge
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Opplæring og kompetanse
Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge skal sikres en trygg og sunn 
oppvekst som kvalifiserer til et godt voksenliv med deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. På 
flere områder peker utviklingen i Vestfold og Telemark i positiv retning. Grunnskoleelevene 
går ut med bedre karakterer og flere gjennomfører videregående opplæring. Samtidig har 
regionen store utfordringer knyttet til utenforskap, og 8 % av ungdom mellom 16 og 25 år 
står utenfor opplæring og arbeid. Det er også utfordrende å utvikle et opplæringstilbud som 
møter det regionale næringslivets udekkede behov for kompetanse.

Gjennom opplæringsløpet må barn og unge i 
Vestfold og Telemark gjennom mange overganger 
og erfare mange skifter fra barnehage, grunnskole, 
videregående skole, høgskole/universitet til 
arbeidsliv. For å skape en bærekraftig region 
er det derfor avgjørende å tilby opplæring og 
utdanning av god kvalitet som etterspørres av 
næringslivet i regionen. Dette kan oppnås gjennom 
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 
lærebedriftene, høyere utdanning og arbeidslivet 
for å sikre relevans, kvalitet i opplæringen, gode 
overganger for barn og unge og et godt grunnlag for 
livslang læring.

Høy barnehagedekning

Det er høy barnehagedekning i Vestfold og 
Telemark. Dekningen varierer mellom kommunene, 
men i regionen som helhet hadde 92 % av barn 
mellom ett og fem år barnehageplass i 2019. Dette 
er på nivå med landet som helhet.40 

Kvalitet i barnehagen er viktig for barns trivsel og 
utvikling.41 Det skilles gjerne mellom strukturell 
kvalitet og prosesskvalitet. Prosesskvalitet dreier 
seg om kvaliteten på det mellommenneskelige 
samspillet som barna opplever i barnehagen, og 

57 % av virksomhetene i Vestfold og Telemark 
oppgir at de har et udekket kompetansebehov.

Fem år etter skolestart i 2014 hadde 81 % 
av alle elever i Vestfold og Telemark fullført 

videregående opplæring.

... av ungdom mellom 16 og 25 år i fylket 
står utenfor utdanning og arbeid.
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måles ofte gjennom observasjon.42 Strukturkvalitet 
handler om kvaliteten ved de organisatoriske 
rammene i barnehagen, og kan måles blant annet 
i form av personaltetthet og barnehageansattes 
formelle kompetanse. Vestfold og Telemark ligger i 
landstoppen med hensyn til andel barnehagelærere 
med relevant utdanning (figur 9). Forskning peker 
imidlertid ikke på entydige og klare sammenhenger 
mellom strukturkvalitet i barnehage og barns 
utvikling. I Den norske mor og barn-undersøkelsen 
(Mo-Ba) har man funnet at strukturkvalitet i 
barnehagen forklarer lite av variasjonen i barnas 

Figur 9. Andel barnehagelærere med førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen 
barnehagerelevant pedagogisk utdanning. 2019.
Kilde: SSB, tabell 12095
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språklige og psykiske fungering.43 Andre studier 
har konkludert med at barnepassordninger 
(spesielt barnehager) med høy kvalitet fremmer 
barns språkutvikling, kognitive ferdigheter og 
mottagelighet for læring fram mot skolestart. Det 
kreves derfor mer forskning for å lære om hvilke 
forhold i barnehagen som påvirker barns utvikling.44

Barnehagen fremheves som viktig 
i integreringsarbeidet, både for å gi 
minoritetsspråklige barn et så godt grunnlag i 
norsk som mulig før skolestart, og som arena for 

integrering av foreldre med innvandrerbakgrunn.45 
Andelen minoritetsspråklige barn med barnehage-
plass har økt de seneste årene, men denne er 
fortsatt lavere enn for øvrige barn. I 2019 var 
andelen minoritetsspråklige barn i Vestfold og 
Telemark med barnehageplass henholdsvis 78 % 
og 84 %.46

Ferdigheter fra grunnskolen er 
viktig for videre utdanning

Nesten alle som går ut av grunnskolen fortsetter 
direkte over i videregående opplæring. I 2019 var 
det over 4100 elever i Vestfold og Telemark som 
avsluttet grunnskolen. Av disse gikk 98,5 % over i 
videregående opplæring samme år.47

Kunnskapen ved slutten av ungdomsskolen 
har direkte betydning for gjennomføringen og 
karakterene som elevene oppnår i videregående 
opplæring.48 Når elevene går ut av ungdomsskolen 
regnes karakterene om til et antall grunnskolepoeng 
som gir et målbart uttrykk for elevenes kunnskaper. 
Antall grunnskolepoeng henger nøye sammen 
med både karakterer og gjennomføring i 
videregående skole. Elever med gode karakterer 
fra ungdomsskolen får også gode karakterer på 
videregående, og fullfører videregående opplæring i 
større grad enn elever med dårligere resultater.
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De klarer å gjøre matte morsomt

Færder videregående skoler har på fem år fått til endringer som har gjort at 80 % av elevene nå fullfører 
og består utdanningen.73 Elevundersøkelser viser at andelen av elever som har bestått og gjennomført 
utdanningen har økt fra 67 til 82 % i perioden 2013–2019.

Kamilla Lien som er elev på skolen forklarer til Tønsberg Blad «Det er et veldig godt studiemiljø og klassen 
er den beste jeg har opplevd så langt. De klarer å gjøre kjedelige fag som matte morsomme. De vil at vi 
skal lære noe mer. Man føler seg ikke dum hvis man ikke skjønner det». Færder videregåendeskole har 
760 elever og 160 ansatte. Skolen tilbyr opplæring i 35 yrkesfaglige verksteder blant annet for kjøretøy, 
elektro, metall- og industriproduksjon, maritime samt bygg og anlegg. I undersøkelsen scorer skolen 
høyt på trivsel, støtte fra lærer og motivasjon. Selv mener ledelsen ved skolen at de gode resultatene 
kommer av målrettet og samlet jobbing. Spesielt innsatsen fra lærerne blir fremhevet. Etter å ha hatt et 
økende fokus på elevrelasjoner i utviklingsplaner har avdelingene hatt ulike tiltak de har jobbet etter. Et av 
tiltakene har rettet seg mot gjennomføring i yrkesfagene. Skolen har påtatt seg et større ansvar for alle 
fire år i utdanningen – to år som lærling og to år på skolen. Samtidig har de fokusert på å være tidlig ute 
med å finne læreplasser.

Foto: Marita Nilsen 

«De vil at vi 
skal lære noe mer. 
Man føler seg ikke 
dum hvis man ikke 

skjønner det.»

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har de siste 
årene økt, både nasjonalt og i Vestfold og Telemark. 
Ungdomsskoleelever i Vestfold som avsluttet 
skolegangen i 2019, hadde i gjennomsnitt 41,8 
grunnskolepoeng. Det var rett i underkant av 
landsgjennomsnittet. I Telemark var gjennomsnittet 
40,8 poeng. Grunnskolepoengene varierte mye 
mellom enkelte av kommunene i Telemark, mens 
fordelingen var jevnere i Vestfold.49

Jenter får i gjennomsnitt bedre karakterer enn gutter. 
På nasjonalt nivå i 2019 hadde jenter i gjennomsnitt 
4,6 flere grunnskolepoeng enn gutter.50 Det tilsvarer 
nesten et halvt karaktertrinn. De siste ti årene har 
det også vært en tendens til at kjønnsforskjellene 
har økt både nasjonalt og i Vestfold og Telemark.51 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt både for 
gutter og jenter i Vestfold og Telemark, men de har 
økt mer for jenter enn for gutter, og dermed har også 
kjønnsforskjellene økt. 

Stort potensial for å få flere til 
å gjennomføre videregående 
opplæring

Et av målene for grunnopplæringen i Norge er 
at alle elever og lærlinger skal oppnå ferdigheter 
og kompetanse som kan inngå i en livslang 
lærings- og danningsprosess, der videre studier 
og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv står 
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Figur 10. Gjennomføring i videregående opplæring etter 5 år. 
Kilde: Tall for 2011–2013-kullene er hentet fra SSB, tabell 11576. Tall for 2014-kullet er hentet fra SSB, men er foreløpig ikke publisert.
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sentralt.52 Det er derfor et mål at alle elever skal 
gjennomføre og bestå videregående opplæring 
enten med studiekompetanse, yrkeskompetanse 
eller grunnkompetanse.53 

Figur 10 viser resultatene for gjennomføring etter 
fem år for kullene med oppstart i videregående 
opplæring 2011, 2012, 2013 og 2014. I resultatene 
inngår studie- og yrkeskompetanse fullført på 
normert eller mer enn normert tid, samt fullført med 
planlagt grunnkompetanse.

Andelen som fullfører med studie-, yrkes- eller 
planlagt grunnkompetanse totalt sett har økt i 
denne perioden, men gjennomføringsgraden er 

lavere på yrkesfag enn på studieforberedende, og 
den er også lavere for gutter enn for jenter. Blant 
2013-kullet fullførte 90 % av jentene og 84 % av 
guttene studiespesialiserende utdanningsprogram, 
mens 65 % av jentene og 59 % av guttene fullførte 
yrkesfaglig utdanningsprogram innen fem år.54 
Disse forskjellene henger blant annet sammen 
med at elever som velger studieforberedende i 
gjennomsnitt har bedre resultater fra grunnskolen 
enn de som velger yrkesfag.55 I tillegg har jenter 
gjennomsnittlig bedre resultater fra grunnskolen enn 
gutter. 

Overgangen mellom trinnene har svært mye 
å si for gjennomføringsgraden i videregående 

opplæring. Overgangen fra Vg2 på yrkesfaglige 
utdanningsprogram er en av de mest kritiske med 
tanke på gjennomføring. Lærlingeordningen er en 
viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft 
i regionen, men ikke alle elever på yrkesfaglige 
utdanningsprogram får lærlingeplass. Det er flere 
årsaker til dette, som kan handle om hindringer 
både på individnivå, bedriftsnivå og systemnivå.56 
En positiv utvikling i regionen er at antall lære- og 
opplæringskontrakter økte fra 3680 i 2017 til 3776 
i 2019.57 Ifølge Utdanningsdirektoratet hadde 
imidlertid kun 67 % av lærebedriftene i Vestfold 
lærling i 2019, mens andelen i Telemark var 79 %.58 

Trivsel og miljø er viktig

Alle elever og lærlinger har lovfestet rett til et 
trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø.59 Ungdata-
undersøkelsen, som ble gjennomført på alle 
ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold 
og Telemark i 2017 og 2018, viser at de aller fleste 
elever trives på skolen. 

Ifølge Elevundersøkelsen og Lærlingeundersøkelsen 
var andelen elever i Vestfold og Telemark som i 
2019 opplevde mobbing høyere på 7. og 10. trinn 
enn i videregående opplæring. Med unntak av 10. 
trinn var andelen elever og lærlinger som opplevde 
mobbing høyere i Vestfold enn i Telemark (figur 11).
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Figur 11. Elever/lærlinger som har opplevd mobbing på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere. 
2019–2020.*
Kilde: Skoleporten.no

Figur 12. Ungdom 16–25 år verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid. 2019.
Kilde: Skoleporten.no
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I Vestfold og Telemark er 8 % av ungdom verken 
i eller har bestått videregående opplæring, og er 
heller ikke i arbeid. Nivået har vært relativt stabilt 
over tid, men sank noe fra 2018 til 2019, noe som 
også gjelder for landet som helhet. Samtidig er det 
bare noen få fylker som har en større andel ungdom 
utenfor opplæring og arbeid enn Vestfold og 
Telemark (figur 12).60 Dette henger trolig sammen 
med generelle levekårsutfordringer i regionen vår, 
inkludert situasjonen på arbeidsmarkedet. Økningen 
i andel unge som mottar uføretrygd og knapphet på 
jobber for ufaglærte, er noen av forklaringsfaktorene 
til at ungdom er utenfor opplæring og arbeid.61 
En undersøkelse gjennomført nasjonalt viser at 
ungdom som inngår i denne gruppen et gitt år, jevnt 
over har varige problemer med å komme inn på 
arbeidsmarkedet.62 

Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen følger opp 
unge mellom 15 og 21 år med rett til videregående 
opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. 
Unge utenfor opplæring og arbeid er imidlertid 
en kompleks utfordring, og det kreves samarbeid 
på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å 
redusere utenforskapet.

* Elevtallene gjelder for 2019–2020, mens lærlingetallene gjelder for 2019.
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Figur 13. Elevenes gjennomføring i videregående opplæring etter foreldrenes utdanningsnivå. 
Telemark og Vestfold sammenlagt. 
Kilde: SSB, tabell 12961
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Antall grunnskolepoeng og gjennomføring i 
videregående opplæring varierer mye med 
sosial bakgrunn. Elever som har foreldre med 
høy utdanning har i gjennomsnitt langt flere 
grunnskolepoeng, og fullfører i mye større grad 
videregående opplæring, enn elever med foreldre 
med lav utdanning.63 Figur 13 viser sammenhengen 
mellom elevenes gjennomføring og foreldrenes 
utdanningsnivå. Levekårsutfordringene i regionen, 
slik som lavt utdanningsnivå og lav deltagelse i 

arbeidslivet, er bakenforliggende påvirkningsfaktorer 
som legger mye av grunnlaget for disse sosiale 
forskjellene.

En nyere norsk studie viser en klar sammenheng 
mellom utdanning, jobb og inntekt. Det er større 
sannsynlighet for å være i jobb, dersom man har 
tatt høyere utdanning, har fag-/svennebrev eller 
fagskoleutdanning, sammenlignet med de som 
har lavere utdanning. Studien viser også klare 
sammenhenger mellom utdanning og inntekt: 
Jo høyere utdanning, jo høyere inntekt.64

Foto: VioletaStoimenova / E+ / Getty Images Plus

Gjennomføring 
av videregående 

skole henger sammen 
med foreldrenes 
utdanningsnivå.
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Omstilling og vekst krever ny 
kunnskap

Tilgang på nok og relevant kompetanse i alle 
deler av regionen er en viktig forutsetning for 
innovasjon, omstilling og verdiskaping i Vestfold 
og Telemark. Fremover må vi regne med store 
endringer i kompetansebehovene, blant annet 
som følge av teknologisk utvikling, digitalisering 
og automatisering av oppgaver. Et arbeidsmarked 
med økt etterspørsel etter særlig høyt utdannet 
arbeidskraft, og lavere etterspørsel etter personer 
uten formell kompetanse, styrker viktigheten 

av etter- og videreutdanning. Dette er av særlig 
betydning for vår region, som har et lavere 
utdanningsnivå enn mange andre fylker. 

Vi vet allerede noe om hvordan samfunnsutviklingen 
påvirker de regionale kompetansebehovene 
framover. Økningen i andelen eldre skaper et behov 
for arbeidsplasser innen helse og omsorg, og 
størrelsen på fødselskullene sier noe om behov for 
arbeidskraft i oppvekstsektoren. Andre endringer 
vil komme som følge av framtidige teknologiske, 
organisatoriske eller andre typer nyvinninger, 
som det per i dag er vanskelig å vite omfanget av. 

Dagens unge skal utdannes til jobber som ennå 
ikke finnes, mens de sysselsattes evne og mulighet 
til å tilpasse seg nye behov vil være avgjørende for 
næringslivets omstillingsevne i regionen.

Næringslivet i fylket har et udekket 
behov for kompetanse

Over flere år har virksomheter i Vestfold og 
Telemark rapportert om at tilgang til arbeidstakere 
med relevant kompetanse er mangelvare. I NHOs 
kompetansebarometer for 2019, som kartlegger 
egne medlemmers behov for kompetanse, 
svarte 57 % av de spurte medlemsbedriftene 
fra Vestfold og Telemark at de i stor eller noen 
grad har et udekket behov for kompetanse.65 
NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 viser også 
at mange virksomheter i regionen opplever 
rekrutteringsutfordringer: 20 % av spurte bedrifter 
i Vestfold og Telemark svarer at de har mislyktes i 
å rekruttere arbeidskraft, eller har måttet ansette 
noen med lavere eller annen formell kompetanse 
enn de søkte etter. Det har vært særlig vanskelig 
å rekruttere folk innen helse- og sosialtjenester, 
industrien, bygg- og anlegg og i jordbruk, skogbruk 
og fiskerinæringene.66 Rekrutteringsproblemene 
i regionen var i 2019 imidlertid lavere enn 
landsgjennomsnittet. Samtidig er arbeidsledigheten 
i regionen også noe høyere enn i landet sett 
under ett.

Foto: Industryview / iStock / Getty Images Plus
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Livslang læring og utforming av 
opplæringstilbudet

I tillegg til det formelle utdanningssystemet, bygges 
og utvikles kompetanse i arbeidslivet gjennom 
formell og uformell videreutdanning og gjennom 
læring både på jobben og i samfunnslivet ellers. 
I dagens digitaliserte samfunn er endringstakten 
høy og det stilles store krav til mestring av 
teknologiutviklingen. Behovet for livslang læring 
vil øke. 

Mye av denne omskoleringen og etter- og 
videreutdanningen må skje uten å ta folk ut av 
verdiskapende aktivitet, uavhengig av hvor i 
regionen de bor og arbeider. Det må derfor være 
stor grad av fleksibilitet i tilbudet som rigges. NHOs 
kompetansebarometer viser at kompetanseheving 
blant dagens ansatte er bedriftenes viktigste 
strategi for å dekke kompetansebehovene.67 Det 
er imidlertid en utfordring at det er de med minst 
behov som tar mest etter- og videreutdanning. 
Personer med høyere utdanning deltar dobbelt så 
mye i videreutdanning som personer som bare har 
grunnskole.68 I den siste gruppen vil vi forvente å 
finne en del voksne som mangler grunnleggende 
ferdigheter, slik som lesing, skriving, tallforståelse og 
digitale ferdigheter.

I Noregs offentlege utgreiingar (NOU) 2019:2 
Fremtidige kompetansebehov II – Utfordringer 

for kompetansepolitikken uttrykker utvalget 
bekymring knyttet til dem som deltar minst i 
læringsaktiviteter. Det dreier seg ofte om personer 
med lav formell utdanning og lav kompetanse, disse 
har ofte løs tilknytning til arbeidslivet (midlertidige 
kontrakter og deltidsarbeid), har jobber som ikke 
er læringsintensive, og relativt lav lønn. De som 
deltar lite, ønsker ofte ikke å delta mer, og det er 

svake insentiver for deres arbeidsgivere for å øke 
deltagelsen. Utvalget peker også på at det er mindre 
deltagelse i videreopplæring i privat sektor enn i 
offentlig sektor.69 

Fylkeskommunen har en sentral rolle i å tilpasse 
utdanningstilbudet til regionens næringsliv. 
Opplæring og videreutdanning i virksomhetene 

Foto: PeopleImages / E+ / Getty Images Plus

33   /   Slik skaper vi verdier i Vestfold og Telemark / Opplæring og kompetanse



er en viktig kilde til kompetanseheving. Næringer 
med høy innovasjonsgrad er i vekst i Vestfold og 
Telemark, noe som gir muligheter for regionen, men 
som stiller krav til et utdanningstilbud som dekker 
næringslivets behov for kompetanse. 

Fagskoletilbudet og videregående opplæring til 
voksne (voksenopplæringen) er viktige kilder til 
videreutdanning for voksne i Vestfold og Telemark. 
I dag har voksne som har fullført grunnskole, 
men som ikke har fullført videregående skole i 
Norge, rett til videregående opplæring og det er 
fylkeskommunen som skal tilrettelegge for et tilbud 
til disse. De som har rett til videregående opplæring 
har rett til opptak på ett av tre prioriterte valg. 
Et godt tilbud kan være avgjørende for tilknytningen 
til arbeidslivet for mange. 

Fagskolene tilbyr høyere yrkesfagutdanning, 
og tilstreber å tilby utdanninger som 
næringslivet etterspør og som er attraktivt 
for voksne arbeidstakere som ser behov for 
kompetansegivende etter- og videreutdanning. 
Fagskolen i Vestfold og Telemark er en av landets 
største fagskoler med omtrent 800 studenter. 
Skolen har en stor elektroavdeling samt studietilbud 
innen byggfag, maskinfag, helsefag og maritime fag. 
Det er i tillegg én statlig og flere private fagskoler i 
fylket. Fagskolene i Vestfold og Telemark har, som 
et svar på korona-pandemien, økt sin kapasitet 
med 182 plasser.70 

Foto: monkeybusinessimages / iStock / Getty Images Plus

Universitetet i Sørøst-Norge har et mål om å 
være tett integrert med arbeidsmarkedet og å 
uteksaminere kandidater med relevant kunnskap 
for regionens næringsliv og å tilby etter- og 
videreutdanning som er relevant for et arbeidsliv 
preget av endring, digitalisering og ny teknologi.

Det er, som vist over, viktig at utdanningstilbudet 
møter næringslivets behov. Samtidig må den 
enkeltes behov, ønsker og motivasjon tillegges 
vekt. I møtet mellom disse hensynene er tilgang til 
karriereveiledningstjenester av høy kvalitet også 
avgjørende. Karriereveiledning skal hjelpe personer 
til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring 
og arbeid, og til å håndtere egen karriere.71 

Denne kompetansen er viktig i et arbeidsmarked 
i stadig omstilling og endring, og bør styrkes mot 
arbeidslivet hvor vi i fremtiden vil møte hyppige 
krav til omstilling. Målrettet og hurtig kartlegging 
av kompetanse og veiledning for nyankomne 
innvandrere kan også bidra til bedre tilknytning 
til arbeidslivet for denne gruppen. I grunnskolene 
og de videregående skolene er det rådgivere som 
ivaretar karriereveiledning for elevene. For andre 
dekkes dette behovet i Vestfold og Telemark av 
to karrieresentre, ett i Skien og ett i Tønsberg. 
Til sammen hadde karrieresentrene samtaler med 
2049 ulike brukere i 2019. Det er omtrent like 
mange som året før.72 

Fagskolen 
i Vestfold og 

Telemark er en 
av landets største 

fagskoler med 
omtrent 800 

studenter.
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Levekår
Utdanning og deltagelse i arbeidslivet er viktige forutsetninger for gode levekår. 
Utdanningsnivået i regionen har økt, men ligger fortsatt under landsgjennomsnittet. 
Vestfold og Telemark har utfordringer med relativt lav sysselsetting og høy arbeidsledighet, 
særlig blant unge og innvandrere. Fylket har en av landets høyeste andeler av barn i 
lavinntektsfamilier, og mange av disse har innvandrerbakgrunn. Antall uføretrygdede har økt 
de siste årene, spesielt i aldersgruppen 18–34 år. Det er et stort potensial for å utvikle tilbud 
og koordinere oppfølging av arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak som kan legge til 
rette for at utsatte grupper i større grad kan delta i arbeidslivet.

Utdanning er en svært viktig forutsetning for å 
kunne konkurrere på arbeidsmarkedet og for å 
oppnå gode levekår. Høy deltagelse i arbeidslivet 
er videre en forutsetning for å sikre et bærekraftig 
velferdssamfunn. Arbeid er også viktig for helsa, 
blant annet som en sosial arena som kan gi 
opplevelser av samhold, gjensidig anerkjennelse og 
skape og oppleve mening, og fordi arbeid gir den 
enkelte inntekt og økonomisk trygghet.

Høyest utdanningsnivå i sentrale 
kommuner

Utdanningsnivået i Vestfold og Telemark har 
økt de siste 20 årene (figur 14). I 2019 hadde 

29 % av innbyggerne over 16 år i Vestfold og 
Telemark høyere utdanning, mot 13 % i 1990. 
Utdanningsnivået i regionen er imidlertid under 
landsgjennomsnittet. For landet som helhet har 
35 % av innbyggerne over 16 år høyere utdanning.74 

Kommuner med høy sentralitet* har gjennomgående 
en større andel med høyere utdanning enn 
kommuner med lav sentralitet.75 Tønsberg, Færder 
og tidligere Bø kommune har høyest andel, mens 
Drangedal, Hjartdal og Tinn har lavest andel. Her er 
Bø et unntak med lavere sentralitet og likevel mange 
med høyere utdanning. 

... av befolkningen i Vestfold 
og Telemark er i arbeid.

... av alle under 18 år i Vestfold og Telemark 
vokser opp i familier med lav inntekt.

11 %

Fra 1990 til 2019 har andelen innbyggere over 
16 år med høyere utdanning mer enn doblet 

seg, fra 13 til 29 %.

2019
1990

* En kommunes sentralitet er basert på tilgang til arbeidsplasser 
og servicefunksjoner.

63 %
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Figur 14. Høyeste fullførte utdanning blant personer 16 år og over. Vestfold og Telemark samlet. 
Kilde: SSB, tabell 09429
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Lav sysselsetting og høy 
arbeidsledighet

I oppgangskonjunkturen fram til 2008 økte 
sysselsettingsandelen både i Vestfold og Telemark 
og i landet som helhet. Fra 2008 til 2016 falt 
imidlertid andelen sysselsatte i hele landet. Fra 
2017 er det for første gang siden 2007 en liten 
økning i andelen sysselsatte i alle fylker.76 Til tross 
for dette har Vestfold og Telemark, sammen med 
Østfold og Agder, den laveste andelen sysselsatte 
(i prosent av befolkningen 15–74 år) blant fylkene 
med 63 %. Landsgjennomsnittet er 67 %. Det 

er særlig lav sysselsetting i alderen 20–40 år i 
Vestfold og Telemark, og blant innvandrere fra 
gruppe 2-land, sammenliknet med mange andre 
fylker.* Generelt er arbeidsledigheten høyest i de 
mest sentrale kommunene i regionen. I de mindre 
sentrale kommunene er ledigheten stort sett under 
landsgjennomsnittet.

Koronapandemien har hatt stor påvirkning på 
arbeidsmarkedet våren 2020. Vestfold og Telemark 

Foto: kali9 / E+ / Getty Images

* Gruppe 2-land omfatter: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa 
utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand
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Høy andel uføre

Uføretrygd er en økonomisk stønadsordning som 
kan innvilges personer i aldergruppen 18–67 år med 
varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom 
eller skade.80 Vestfold og Telemark har høyere 
andel uføre sammenlignet med landet som helhet. 
I Vestfold og Telemark var henholdsvis 13,3 % 
og 15,3 % av befolkningen i alderen 18–67 år 
uføretrygdet i 2019, sammenlignet med 10,5 % i 
landet som helhet. 

Figur 15 viser andelen uføretrygdede på 
kommunenivå i regionen. Fra 2015 til 2019 økte 

Figur 15. Uføretrygdede i andel av befolkningen 18–67 år. 2019.
Kilde: SSB, tabell 11715
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antall uføretrygdede i Vestfold og Telemark med 
drøye 3600 personer. Størst prosentvis økning var 
det i aldersgruppen 18–34 år.81 Den prosentvise 
økningen var også større blant innvandrere 
enn i befolkningen ellers.82 Selv om flest antall 
uføretrygdede har grunnskole eller videregående 
som høyeste utdanningsnivå, så var den prosentvise 
økningen fra 2015 til 2019 i Vestfold og Telemark 
størst i gruppen med høyskole eller universitet som 
utdanningsnivå.83 Det pekes på ulike forklaringer 
til økningen i andelen uføretrygdede blant unge, 
der økningen har vist seg særlig å skyldes økning 
i diagnoser knyttet til psykiske lidelser. Utviklingen 
kan reflektere en reell økning i psykiske lidelser, 

har hatt uker der over 10 % av arbeidsstyrken 
har vært registrert som helt ledige. Bare Oslo og 
Viken har hatt høyere andel ledige enn Vestfold og 
Telemark. I juli 2020 hadde arbeidsledigheten falt til 
5 % av arbeidsstyrken i fylket, sammenlignet med 
4,9 % for landet som helhet.77 

Den relativt lave sysselsettingen og høye 
arbeidsledigheten blant unge og innvandrere i 
regionen må sees i lys av andre utviklingstrekk. For 
det første forsterkes dette av at det er lav utskifting 
av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark.78 De 
siste 15 årene har Vestfold og Telemark hatt en 
av de største økningene i gjennomsnittsalder 
blant sysselsatte i landet. Fra 2003 til 2019 økte 
den med henholdsvis 1,9 og 1,7 år. I landet som 
helhet økte den med 1,3 år.79 For det andre er 
det økt konkurranse om jobber som særlig er 
aktuelle for utsatte grupper (ungdom, innvandrere 
med kort botid og personer med lav utdannelse). 
Relativt stabilt høyt frafall fra videregående 
opplæring, særlig i yrkesfag, gjør at mange mangler 
grunnkompetanse som trengs for å holde fotfeste 
i arbeidslivet, samtidig som det blir stadig færre 
jobber der det ikke stilles krav til utdannelse. 
Det er et stort potensial i å utvikle tilbud og 
koordinere oppfølging av arbeidsmarkeds- og 
kompetansehevende tiltak som kan legge til rette 
for at utsatte grupper i større grad kan delta i 
arbeidslivet.
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Kontingentkassene gir 860 
barn mulighet for å delta på 
fritidsaktiviteter 

Andelen av barn i lavinntektsfamilier øker 
i Vestfold og Telemark. De siste tallene fra 
Folkehelseinstituttet viser at 8,3 % av alle 
barn i Vestfold og Telemark i alderen 0–17 år 
levde i lavinntektsfamilier i 2018. Økonomiske 
barrierer har konsekvenser for barn og unges 
deltagelse i både organiserte og uorganiserte 
fritidsaktiviteter.87,88

Kontingentkassa er en kommunal tilskuddsordning 
som gir barn og unge mulighet til å delta på 
organiserte fritidsaktiviteter. Kontingentkassa er en 
søknadsordning for deltagelse uansett hvilken type 
form for fritidsaktivitet det er snakk om. Barn kan 
motta støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr.

I 2019 delte Kontingentkassene ut 1,4 millioner 
kroner i de ti deltagende kommunene i Telemark.89 
Det betyr at de 860 barna som har deltatt i 
gjennomsnitt har mottatt 1620 kr. per mottaker for 
å dekke kostnadene ved en fritidsaktivitet.

Kontingentkasseordningen slik den ser ut i dag 
ble utviklet i et samarbeid mellom Telemark 
Idrettskrets (TIK), Gjensidigestiftelsen og ti 
kommuner i Telemark i 2019. Telemark Idrettskrets 
har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle 
ordningen og har fra 2020 slått seg sammen 
med Vestfold og blitt til Vestfold og Telemark 
idrettskrets. Den nye idrettskretsens mål er å gjøre 
dette til en permanent ordning for alle kommuner i 
Vestfold og Telemark.

Foto: Mona Holte

Økonomiske 
barrierer har 

konsekvenser for barn 
og unges deltagelse 
i både organiserte 
og uorganiserte 
fritidsaktiviteter.
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Figur 16. Andel personer 0–17 år som bor i familier med inntekt under 60 % av landets medianinntekt 
(EU60-skala). Eksklusiv husholdninger med brutto finanskapital over 1G. 2018. Tall for Hjartdal ikke 
tilgjengelig.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank
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men kan også være påvirket av endringer i 
diagnostiseringstidspunkt og diagnoser for psykisk 
syke, endring i alvorlighetsgraden som kreves for å 
få innvilget uføretrygd, eller endringer i arbeidslivet 
som gjør det vanskeligere å stå i jobb med psykiske 
plager.84 

Barnefattigdommen øker

Som i store deler av landet, har andelen barn i 
lavinntektsfamilier økt i Vestfold og Telemark. 
I 2018 bodde 11,4 % av alle under 18 år i 
lavinntektsfamilier, sammenlignet med 9,3 % 
for landet som helhet.85 Dette referer til andelen 
personer 0–17 år som bor i husholdninger med 
lavinntekt under 60 % av landets medianinntekt 
(eksklusiv husholdninger med brutto finanskapital 
over 1G) (figur 16), beregnet etter EU skala. Etter 
ny fylkesinndeling er det bare Oslo som har en 
høyere andel barn i lavinntektsfamilier enn Vestfold 
og Telemark. Innvandrere er overrepresentert i 
denne statistikken. I landet som helhet har over 
halvparten av alle barn fra lavinntektsfamilier 
innvandrerbakgrunn. Det er imidlertid stor variasjon 
etter landbakgrunn. Det har også skjedd en 
aldersforskyvning i lavinntektsgruppen over tid, der 
andelen eldre med lav inntekt har gått vesentlig ned, 
mens andelen yngre har økt betraktelig.86

Foto: Eva Susanne Drugg
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Innvandrere og integrering
De siste årene har innvandringen til Vestfold og Telemark gått ned, samtidig som 
innvandrernes andel av befolkningen har økt. I 2019 utgjorde innvandrerne 12 % av 
befolkningen i regionen. Det er flere tegn til at integreringen i Vestfold og Telemark går i 
riktig retning, blant annet knyttet til bruken av barnehage og gjennomføring i videregående 
opplæring. På mange områder er det likevel utfordringer knyttet til integrering, blant annet 
står en stor andel av flyktninger og deres familiegjenforente utenfor arbeidslivet. Deltakelse i 
utdanning og arbeid er tett knyttet til deltakelse i andre deler av samfunnslivet. Innvandrerne 
er også en betydelig arbeidskraft i regionen, og deres deltagelse i arbeidslivet bidrar med 
inntekter til fellesskapet.

Andelen innvandrere bosatt i 
Vestfold og Telemark øker

Ved inngangen til 2020 var 12 % av befolkningen 
i Vestfold og Telemark innvandrere. Dette er 
en økning fra 8 % i 2010. I tillegg er 3 % av 
befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. 
Den nye regionen har likevel en lavere andel 
innvandrere enn landet som helhet, der andelen 
er 15 %.90 

Av de i overkant 50 000 innvandrerne som 
er bosatt i Vestfold og Telemark, er omtrent 
halvparten fra Europa og omtrent halvparten 
har bodd i Norge i over 10 år. Figur 17 viser at 
flukt og familieinnvandring i forbindelse med 
dette, er den vanligste innvandringsgrunnen i 
Vestfold og Telemark (36 % av innvandrerne), 
etterfulgt av annen familieinnvandring (23 %) og 
arbeidsinnvandring (22 %). Vestfold og Telemark har 
en høyere andel innvandrere som har kommet som 

I 2019 gikk 92 % av minoritetsspråklige 
5-åringer i Vestfold og Telemark i barnehage.

92 %

... av innvandrere mellom 16 og 25 år i fylket er 
verken i utdanning eller arbeid.

35 %

12 % av innbyggerne i Vestfold og Telemark er 
innvandrere.
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Figur 17. Innvandrere bosatt i Vestfold og Telemark etter innvandringsgrunn. 
Kilde: IMDi: Innvandringsgrunn og kjønn. 
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Fagopplæring og norskopplæring hånd i hånd 

Flyktninger som er bosatt i Notodden kan få tilbud om Vg1 samtidig som de får norskopplæring i 
kommunal regi.104 Målet er å kvalifisere til arbeid uten at det skal ta alt for lang tid. Flyktningene forteller at 
norskopplæringen dermed blir mer interessant og relevant.

Siden man startet med Notodden-modellen Norskopplæring og videregående opplæring hånd i hånd for 
tre år siden, er det kun én elev som har deltatt i programmet som ikke har bestått eksamen.

Prosjektet er et samarbeid mellom det kommunale Notodden mangfolds- og læringssenter105 og det 
fylkeskommunale Notodden ressurssenter/Nettskolen Telemark. 

Fagbøker fra videregående skole brukes i norskopplæringen som kommunen har ansvaret for. I tillegg 
deltar læreren fra kommunens norskopplæring når elevene har opplæring i fag fra videregående skole. 
Dermed kan læreren ta med seg nye ord og begrep tilbake til norskopplæringen for enda mer læring.

Foto: Silvia Jansen / E+ / Getty Images

Fagbøker fra 
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Figur 18. Andel bosatte innvandrere i hver kommune per 2020. 
Kilde: SSB, tabell 09817
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flyktninger eller deres familieinnvandrede enn landet 
som helhet, mens andelen arbeidsinnvandrere 
er lavere.91

Sandefjord har høyest andel 
innvandrere

Sandefjord er den kommunen med høyest andel 
innvandrere, men også Horten, Skien og Midt-
Telemark har en høy andel innvandrere (figur 18). 
Sammenliknet med andre kommuner i fylket har 
Sandefjord en høy andel arbeidsinnvandrere, særlig 
fra Polen og Litauen. Skien har derimot en lav 
andel arbeidsinnvandrere, mens over halvparten 
av innvandrerbefolkningen er flyktninger og deres 
familieinnvandrede.92 I flere av de befolkningsmessig 
mindre kommunene i fylket (for eksempel Hjartdal, 
Siljan og Kviteseid) utgjør innvandrere 7–8 % av 
befolkningen.

Lav sysselsetting og høy 
arbeidsledighet blant innvandrere

Integrering innebærer at innvandrere og deres 
barn skal få bruke ressursene sine og bidra til 
fellesskapet. Deltagelse i arbeidslivet er sett på 
som den viktigste veien til god integrering, hvor 
utdanning og kvalifisering er en nøkkel for å få dette 
til. Utdanning og arbeid er grunnlaget for blant 
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Figur 19. Sysselsatte 15–74 år i prosent av personer i hver gruppe. 4. kvartal 2019. 
Kilde: SSB, tabell 11607

* Gruppe 1: EU/EFTA,  Nord-Amerika,  Australia og  New Zealand

** Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika,  Latin-Amerika,  Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom  Australia og New Zealand
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annet språk, trygghet og velferd. Får man flest mulig 
innvandrere over i utdanning og arbeid, vil det også 
bli lettere for innvandrerne å delta i andre deler av 
samfunnslivet. Innvandrerne er også en betydelig 
arbeidskraft i regionen, og deres deltagelse i 
arbeidslivet bidrar med inntekter til fellesskapet. 

Sysselsetting er en viktig indikator på integrering, 
og i et godt integrert samfunn vil sysselsettingen 
være like høy blant innvandrere og ikke-innvandrere. 
Blant innvandrere i alderen 15–74 år i Vestfold og 
Telemark var arbeidsledigheten på over 5 % i 2018. 

Til sammenligning var ledigheten i befolkningen 
unntatt innvandrere 1,6 %.93 Andelen innvandrere 
mellom 16 og 25 år som verken var i utdanning 
eller arbeid i 2018, var også langt høyere (35 %) 
enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen unntatt 
innvandrere (13-15 %).94 

Blant innvandrere er sysselsettingen høyest blant 
arbeidsinnvandrere og lavest blant flyktninger.95 
Innvandrere som kommer fra Gruppe 1-land har 
høyere sysselsetting enn innvandrere fra Gruppe 
2-land (figur 19).96 

Foto: FatCamera / E+ / Getty Images
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Figur 20. Andel personer mellom 16 og 24 år i Vestfold og Telemark som fullførte videregående opplæring 
innen fem år fra oppstart. Tre års glidende gjennomsnitt. 
Kilde: IMDi
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Lav sysselsetting blant innvandrere i Vestfold og 
Telemark kan henge sammen med at vi har en 
større andel innvandrere som har kommet på grunn 
av flukt eller familieinnvandring enn mange andre 
fylker. I tillegg har regionen et arbeidsmarked som 
kan være vanskelig å komme inn på, ettersom 
sysselsettingen er lav og arbeidsledigheten er høy, 
også i befolkningen for øvrig. 

Positiv utvikling i integrering

De fleste forskjellene mellom innvandrere og 
ikke-innvandrere er relativt stabile eller har blitt 
mindre over tid.* For eksempel øker bruken av 
barnehage blant minoritetsspråklige barn. Selv 
om minoritetsspråklige barn er i barnehage i noe 
mindre grad enn øvrige barn, har forskjellene blitt 
mindre i løpet av de siste årene. I 2019 gikk 92 
% av minoritetsspråklige 5-åringer i Vestfold og 
i Telemark i barnehage.97 Et annet område der 
forskjellen er stabil, og til dels har blitt mindre, er 
andelen som fullfører videregående opplæring 
innen fem år fra oppstart (figur 20).98 Forskjellen 
i gjennomføring mellom innvandrere og ikke-
innvandrere har vært relativt stabil de siste 
10 årene. Samtidig har andelen norskfødte med 
innvandrerforeldre som fullfører økt betydelig, og i 

* Med ikke-innvandrere menes befolkningen utenom innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre. 

Foto: FatCamera / E+ / Getty Images
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2016–2018 fullførte denne gruppen videregående 
opplæring i like stor grad som befolkningen utenom 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
(figur 20). Forskjellene i sysselsetting mellom 
innvandrere og ikke-innvandrere i Vestfold og 
Telemark har også blitt mindre de siste ti årene.99 

Vi ser også at flere forskjeller mellom innvandrere 
og ikke-innvandrere blir mindre med økt botid. For 
eksempel øker sysselsettingen blant innvandrere 
jo lengre de har bodd i Vestfold og Telemark. Mens 
45 % av innvandrerne i Vestfold og Telemark med 
0–4 års botid var sysselsatte i 2018, var andelen 
66 % blant de med 5–9 års botid og 64 % blant de 
med ti års botid eller mer. Nasjonale tall viser også 
at inntektsnivået blant innvandrere og andelen som 
eier egen bolig øker med botid.100 

Økende inntektsforskjeller

Inntektsstatistikken viser store og økende 
forskjeller mellom innvandrere og ikke-innvandrere. 
Innvandrere i Vestfold og Telemark har vedvarende 
lavinntekt. I 2018 hadde 37 % av innvandrere 
i Telemark og 28 % av innvandrere i Vestfold 
vedvarende lavinntekt, mot 8 % blant ikke-
innvandrere.* Ingen andre fylker har en så høy andel 

Foto: PeopleImages / E+ / Getty Images

med vedvarende lavinntekt som tidligere Telemark. 
Selv om andelen med vedvarende lavinntekt har økt 
i hele befolkningen fra 2012–2018, har andelen økt 
mer blant innvandrere enn blant ikke-innvandrere, 
noe som har ført til økte inntektsforskjeller.101 
Forskjeller i medianinntekt mellom innvandrere og 
ikke-innvandrere i Vestfold og Telemark har også økt 
noe de siste årene.102 

Manglende grunnleggende 
ferdigheter hindrer integrering

Blant flyktninger og personer som kommer til Norge 
som følge av familiegjenforening, er det en stor 
andel som har svake grunnleggende ferdigheter, 
slik som å kunne lese, skrive og regne. Den høye og 

økende andelen innvandrere i Vestfold og Telemark 
som har kommet som flyktninger eller deres 
familiegjenforente, innebærer at mange vil trenge 
opplæring i grunnleggende ferdigheter for å kunne 
integreres på arbeidsmarkedet. 

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere 
har siden 2004 vært Norges største og viktigste 
integreringstiltak. Flyktninger som har fått 
oppholdstillatelse i Norge, skal skoleres slik at 
de kan delta i arbeidsmarkedet. I Vestfold og 
Telemark var 55–56 % av deltakerne som avsluttet 
introduksjonsprogram i 2017 i arbeid eller utdanning 
året etter. I landet som helhet var andelen 63 %. 
Ingen andre fylker hadde så lav andel i arbeid eller 
utdanning året etter avsluttet introduksjonsprogram, 
som Vestfold og Telemark.103 

* Her benyttes det et annet lavinntektsmål enn vi har brukt tidligere 
i rapporten. Dette lavinntektsmålet ekskluderer ikke husholdninger 
med formue over 1G.
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Befolknings utvikling
Vestfold og Telemark er landets sjette største fylke med i overkant av 419 000 innbyggere. 
Fylket har imidlertid lavere befolkningsvekst enn de fleste andre fylker i landet, og innvandring 
bidrar mest til befolkningsveksten. Bykommunene og tettstedene har størst vekst, mens flere 
av distriktskommunene opplever nedgang i folketallet. Vestfold og Telemark har i 2020 den 
tredje høyeste andelen eldre (≥ 67 år) av alle regionene. I årene som kommer vil andelen eldre 
øke ytterligere, særlig i distriktene. Utviklingen av kompakte by- og tettsteder vil være viktig 
for å effektivisere offentlige tilbud og tjenester, blant annet til eldre.

Størst befolkningsvekst i sentrale 
bykommuner

Vestfold og Telemark har i overkant av 419 000 
innbyggere106, og befolkningen er konsentrert 
langs kysten og i Grenland (figur 21). Til sammen 
bor 82 % av befolkningen i tettbygde strøk.107 
12 av 23 kommuner har hatt vekst i folketallet 
fra 2016 til 2020. Den største veksten finner vi i 
Tønsberg (9 %) og Holmestrand (7 %). Generelt 

er det de største bykommunene, som er en del 
av større arbeidsmarkedsregioner, som har vokst 
mest de siste årene. Flere av kommunene som 
har hatt nedgang i folketallet de siste fem årene, 
har lav grad av sentralitet og er del av mindre 
arbeidsmarkedsregioner.

Flyttestrømmene er størst mellom kommuner som 
fremstår som felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, 
og de aller fleste flyttingene skjer innad i Vestfold 

Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark er landets sjette største 
fylke med 419 000 innbyggere. Dette tilsvarer 

7,8 % av landets befolkning.

419 000

82 % av innbyggerne i fylket bor 
i tettbygde strøk.

... av befolkningen i Vestfold og Telemark er 
67 år eller eldre, den tredje høyeste andelen 

av alle fylkene.

18 %
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Figur 21. Folketall i hver kommune per 1. januar 2020.
Kilde: SSB, tabell 06913
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Sju av ti 
flyktninger som 
har bodd i Vinje i 

mer enn fem år, er 
i arbeid.

Integreringsarbeidet i Vinje

«Jeg tror, ærlig talt, ikke at jeg hadde fått samme 
muligheter i de store byene, som jeg fikk i Vinje», 
skrev Afi Boon i et innlegg i Dagbladet i 2008.114 
Samme år fikk også kommunen Amnestys pris for sitt 
integreringsarbeid.

Selv om det er 12 år siden prisen, er Vinje kommune 
fortsatt førende i arbeidet med integrering. 
Kommunen begynte å ta mot flyktninger i 1988, og 
har siden den gang bosatt opptil 20 personer hvert 
år.115 Resultatene som kommunen har oppnådd er 
imponerende; Sju av ti flyktninger som har bodd i 
Vinje i mer enn fem år, er i arbeid.116 

Noe av hemmeligheten er å ta i bruk hele kommunen 
og skape et lokalt engasjement. Vinje kommune 
skreddersyr introduksjonsprogrammet til hver enkelt 
person i kommunen.117 Forskning og nasjonale 
myndigheters anbefalinger viser at et individuelt 
introduksjonsprogram er den beste forutsetningen for 
å lykkes.
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Figur 22. Folkevekst i Vestfold og Telemark etter fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring. 
Kilde: SSB, tabell 06913 og 09588

og Telemark. Flyttingen går sjelden bare en vei. 
For eksempel er det nesten like mange som flytter 
fra Skien til Porsgrunn, som fra Porsgrunn til Skien, 
eller fra Larvik til Sandefjord og omvendt. Mange 
av kommunene nord i fylket har også flyttetap 
til Grenland. Kommunene i Vestfold og Telemark 
har også betydelige flyttestrømmer til og fra 
Oslo-området.108 De fleste kommunene har hatt 
flyttetap til Oslo de siste årene. Flyttetilbøyeligheten 
er større blant innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre enn i den øvrige befolkningen.

Innvandring bidrar mest til 
befolkningsveksten

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere 
bestemmer befolkningsutviklingen. Vestfold og 
Telemark har de siste årene hatt et stadig mindre 
fødselsoverskudd, og i 2019 var det 33 færre fødte 
enn døde. Kvinner i Vestfold og Telemark får i snitt 
1,56 barn hver. I likhet med i landet som helhet, har 
fruktbarheten gått kraftig ned de siste årene, og har 
ikke vært så lav siden starten av 1980-tallet.109 I all 
hovedsak er det derfor nettoinnflytting som har gitt 
befolkningsvekst i den nye regionen. Størsteparten 
av innflytterne er innvandrere, og alle kommuner 
i Vestfold og Telemark har hatt nettoinnvandring 
i perioden 2015–2019. Hvert år har Vestfold og 
Telemark hatt en nettoinnvandring på i overkant av 
2000 personer, men i løpet av de tre siste årene har 

tallet nesten blitt halvert (figur 22). Innvandring har 
særlig vært viktig i mange distriktskommuner, som 
ellers ville hatt en ytterligere nedgang i folketallet. 

Fra 2015 til 2019 hadde 11 av 23 kommuner i 
Vestfold og Telemark befolkningsøkning (figur 23). 
Felles for disse kommunene var netto innflytting, 
men den naturlige tilveksten (fødte minus døde) var 
negativ i fire av kommunene.

I 2019 var netto innenlands flytting til Vestfold og 
Telemark fra andre fylker på rundt 600 personer. 
Den innenlandske inn og utflyttingen i regionen 
skjer særlig til og fra Buskerud, Akershus og Oslo. 
Framover vil folketallet i Vestfold og Telemark som 

helhet trolig øke langsommere enn tidligere, på 
grunn av lavere fødselstall og lavere innvandring.

Bosettingsmønsteret sentraliseres

Sentralisering er en internasjonal, nasjonal og 
regional trend. Stadig flere, særlig unge, bor i byer 
og tettbygde områder. Samtidig øker andelen 
eldre, først og fremst i spredtbygde områder. I 
Vestfold og Telemark vokser de enkelte byene, 
kommunesentrene og tettstedene så godt som 
uavhengig av utviklingen i kommunen som helhet. 
Befolkningsveksten kommer altså der det bor flest 
folk fra før. Det kan være flere forklaringer på dette, 
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Figur 23. Endringer i befolkningsmengde 2015–2019. Sammenslåtte tall for kommuner. 
Kilde: SSB, tabell 06913
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blant annet at eldre velger å flytte fra utkantsteder 
til mer sentrale steder med større tilbud. Dette 
bildet er særlig tydelig i de mindre kommunene, 
mens de større byene med høyest brutto vekst 
preges av varierende grad av byspredning. 
Eksempler på kommunesentre som vokser på 
tross av at kommunen har opplevd nedgang 
i folketallet, er Kviteseid sentrum. I perioden 
2015–2019 var det befolkningsvekst i Kviteseid 
sentrum, mens kommunen samlet sett opplevde 
befolkningsnedgang på nesten 3 %.

I SSBs befolkningsframskriving for perioden 2020–
2050 forventes det at det i 2050 vil være omtrent 
457 000 innbyggere i Vestfold og Telemark. Det er 
en økning med drøye 37 000 innbyggere fra dagens 
innbyggertall i 2020, eller en vekst på 8,9 %.110 
Framskrivingene er i all hovedsak en videreføring av 
befolkningsutviklingen i den enkelte kommune det 
siste tiåret. Dette innebærer at veksten i folketallet 
først og fremst kommer i sentrale strøk i Vestfold 
og Telemark, mens mange distriktskommuner får 
nedgang i folketallet (figur 24).

Det er knyttet stor usikkerhet til SSBs 
befolkningsframskrivinger, særlig knyttet 
til omfanget av framtidig innvandring og 
fødselstall. Generelt har SSBs tidligere 
befolkningsframskrivinger overestimert 
befolkningsveksten i både Vestfold og Telemark. 
Synkende innvandring og fødselstall i landet som 
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Figur 24. Framskrevet befolkningsvekst i Vestfold og Telemark, 2020–2050.
Kilde: SSB, tabell 12882
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helhet får også betydning for befolkningsutviklingen 
i Vestfold og Telemark. Det er grunn til å tro 
at flere kommuner må planlegge for nedgang 
i folketallet, med lavere innvandring og færre 
fødsler, enn hva som er tilfellet i dag. Mindre 
fødselskull vil for eksempel få konsekvenser for 

dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i 
årene som kommer. Samtidig tar framskrivingene 
ikke hensyn til planlagte endringer lokalt som kan 
ha betydning for befolkningsutviklingen. Eksempler 
på dette er framtidig næringsutbygging og nye 
samferdselsprosjekter.

Foto: staticnak1983 / E+ / Getty Images
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Figur 25. Andel av befolkningen 67 år eller eldre i 2050. Hovedalternativet i SSBs 
befolkningsframskrivinger. 
Kilde: SSB, tabell 12882
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Sterk aldring i distriktene framover

At andelen eldre øker, er en av de sikreste 
trendene i befolkningsutviklingen framover. Det 
skyldes at levealderen stadig øker, og at det er 
store fødselskull som blir en del av den eldre 
befolkningen i årene som kommer. Andelen eldre 
øker i hele landet. I 2020 var 18 % av befolkningen 
i Vestfold og Telemark 67 år eller eldre.111 Etter ny 
regioninndeling gir dette den tredje høyeste andelen 
eldre av alle regionene. Hovedalternativet i SSBs 
befolkningsframskriving viser at andelen 67 år eller 
eldre i Vestfold og Telemark vil utgjøre 26 % i 2040 
og 27 % i 2050.112

Andelen eldre øker mest i distriktskommunene. 
I omtrent halvparten av kommunene i regionen vil 
minst 30 % av innbyggerne være 67 år eller eldre 
i 2050 (figur 25). Sentraliseringen forsterker dette, 
ettersom unge personer i fruktbar alder flytter til 
bynære strøk. Dermed blir barna deres også født i 
mer sentrale strøk. De eldre er mer bofaste, og blir 
igjen i distriktskommunene.

Eldreveksten vil føre til at omsorgsbyrden øker 
kraftig i årene som kommer, og en økende andel 
pensjonister må forsørges av en synkende andel 
yrkesaktive. Denne utviklingen kan by på store 
utfordringer for mange kommuner, da det vil 
bidra til et stort press på offentlige tjenester, og 
økt etterspørsel etter arbeidskraft innen helse 
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og nærhet til familie og venner også spiller en 
sentral rolle. Tilbud om attraktive jobber for to er 
ofte en avgjørende forutsetning for å flytte. Mange 
distriktskommuner med begrenset tilknytning til 
en større arbeidsmarkedsregion opplever nedgang 
i folketallet. Det er særlig høy utflytting av unge 
mennesker. Landbruket spiller også en viktig rolle for 
bosetting og sysselsetting i store deler av regionen, 
og særlig i distriktskommunene. Bedret infrastruktur 

gir næringslivet bredere rekrutteringsgrunnlag, og 
bedre muligheter for nyetableringer, innovasjon og 
vekst. Med ny E18 og ny dobbeltsporet jernbane 
ligger det også muligheter for økt vekst i mer 
sentrale kommuner. Vestfold og Telemark kan 
avlaste det sentrale østlandsområdet, både når det 
gjelder forventet befolkningsvekst og utvikling av 
arbeidsplasser.

og omsorg. Dette gir behov for effektivisering og 
videreutvikling av offentlige tjenester, både gjennom 
utvikling av digitale verktøy og velferdsteknologi. 
Selv om alle kommunene i Vestfold og Telemark vil 
merke dette, gjelder det særlig distriktskommunene. 
Dersom sentraliseringen fortsetter, med høy 
utflytting av unge voksne, vil også stadig færre eldre 
bo nær voksne barn, med den betydningen dette 
har for tilgang på uformell omsorg. Dette er særlig 
aktuelt for distriktskommuner som ligger langt fra 
høyere utdanningsinstitusjoner.113 Bedre helse og 
økt mestring kan ha en positiv effekt på forlenget 
arbeidsdeltagelse og økt selvstendighet.

Kommunene kan løse noen av disse utfordringene 
ved å tilrettelegge for boligløsninger for eldre. 
Ved å legge til rette for boliger som er tilpasset 
de eldre i sentrum av byer og tettsteder, kan man 
både effektivisere kommunens tilbud og tjenester, 
samtidig som det øker mulighetene for den enkelte 
til å oppsøke aktiviteter, delta i samfunnet og klare 
seg selv lengst mulig.

Infrastruktur kan påvirke 
befolkningsveksten

Tilgang til arbeid vil over tid styre hvilke 
regioner som har befolkningsvekst. Karriere- og 
utdanningsmuligheter er et viktig flyttemotiv for 
mange, samtidig som gode oppvekstmiljø for barn 

Foto: Nomad / E+ / Getty Images
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Folkehelse
Sosial ulikhet i helse og psykiske helseplager er de største folkehelseutfordringene i Vestfold 
og Telemark. Personer med videregående eller høyere utdanning lever i snitt fem år lengre 
enn personer med grunnskoleutdanning. Psykiske helseplager er et økende problem, spesielt 
blant unge mennesker. For å møte disse utfordringene må hele regionen jobbe sammen om 
å utvikle god kvalitet i utdanningen, et inkluderende arbeidsliv, støttende sosiale miljøer og 
helsefremmende nærmiljøer. 

Folkehelsa i Vestfold og Telemark endrer seg 
i takt med utviklingstrekk i samfunnet, og kan 
påvirkes av plutselige uforutsette hendelser slik 
som koronapandemien. Folkehelsearbeidet skal 
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Man skal 
være særlig oppmerksom på å fremme utvikling som 
utjevner sosiale helseforskjeller.118 

Dybderapporten Slik lever vi i Vestfold og 
Telemark119 peker på sosial ulikhet i helse 
og psykiske helseplager som de største 
folkehelseutfordringene i regionen. For å møte 
disse utfordringene må hele regionen jobbe 
sammen om å utvikle god kvalitet i utdanningen, et 
inkluderende arbeidsliv, støttende sosiale miljøer og 
helsefremmende nærmiljøer.

Skader og ulykker krever 
kontinuerlig forebygging

Det har vært en betydelig nedgang i dødelighet 
som følge av ulykker i Norge de siste 40 årene, men 
ulykker er fortsatt den viktigste årsaken til dødsfall 
for personer under 45 år. Systematisk arbeid med 
trafikksikkerhetstiltak har ført til en stor nedgang i 
antall drepte og hardt skadde i veitrafikken i Vestfold 
og Telemark. Tryggere veier, sikrere biler og lavere 
fart er de viktigste forklaringene på nedgangen. 
Viktige medvirkende årsaker til dødsulykker er 
høy fart, ruspåvirkning, manglende førerdyktighet, 
sykdom og trøtthet.120 

I 2019 var det totalt 65 drepte og hardt skadde i 
fylket.121 Risikoen per reiselengde er størst for de 
myke trafikantene. I perioden 2009–2018 utgjorde 

Personer med videregående eller høyere 
utdanning lever i snitt fem år lengre enn 

personer med grunnskoleutdanning.

5 år

... av ungdomsskole- og Vg1-elevene i Vestfold 
og Telemark svarer at de har høyt nivå av 

psykiske plager.

17 %

9 av 10 ungdommer i Vestfold og Telemark 
har fortrolige venner.
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syklister og fotgjengere 27 % av alle drepte og 
hardt skadde i trafikken.122 Ulykker for gående 
og syklende, som ikke involverer motorkjøretøy, 
blir ikke tilfredsstillende registrert i skade- og 
ulykkesstatistikken. Med et mål om at flere skal gå 
og sykle er det viktig å ha spesielt fokus på hvordan 
man skal ivareta trafikksikkerheten til de myke 
trafikantene. Sikre krysningspunkter, økt separering 
mot biltrafikken og adskilte løsninger for gående og 
syklister vil være viktig i denne sammenheng.

I Vestfold og Telemark er antall dødsfall forårsaket 
av fallulykker tilnærmet likt antall dødsfall pga. 
selvmord. Det er i hovedsak eldre mennesker 
som dør som følge av fall. Fall forårsaker også 
ofte hoftebrudd, og Norge er sammen med andre 
skandinaviske land på verdenstoppen når det gjelder 
antall hoftebrudd. Vestfold og Telemark ligger likt 
som landsgjennomsnittet i forekomst av hoftebrudd 
for de over 75 år, men det er til dels stor variasjon 
mellom kommunene i fylket.123 

Sosial ulikhet i helse er den største 
folkehelseutfordringen i fylket

Levealderen i Vestfold og Telemark har aldri vært 
så høy som nå, og de aller fleste får mange friske 
år med god livskvalitet. Ungdata-undersøkelsen, 
som 20 000 ungdommer i Vestfold og Telemark 
svarte på i 2017/2018, viser at de aller fleste 

Liv og røre 

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmede program som forsøker å skape bedre helse, 
trivsel, inkludering og økt livskvalitet i skolen og SFO.132 I tillegg skal programmet bidra til å legge et godt 
grunnlag for læring. 

I ett og samme program fremmer Liv og røre et sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og et godt 
psykososialt miljø. Det overordnede målet er å bidra til bedre levekår for barn og unge i Vestfold og 
Telemark. Ti kommuner er allerede med, med alle elever fra 1. til 10. klasse.

Universitetet i Sørøst-Norge har i en publisert artikkel om Liv og røre funnet at programmet gir 
gevinster for barnets aktivitetsnivå, fysiske form, velvære og trivsel på skolen. To doktorgrader og 
12 masteroppgaver er tilknyttet Liv og røre. De vil fremover publisere ytterligere resultater fra studiet.

Foto: Stina Glømmi

Det 
overordnede 
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og unge i Vestfold 
og Telemark.
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ungdommene opplever at de har god fysisk og 
psykisk helse, og er godt fornøyd med livet de 
lever.124   Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 
2015, som er gjennomført i Vestfold blant personer 
over 18 år, viser at mer enn 8 av 10 er fornøyd med 
tilværelsen.125 Tilfredsheten øker med alder, og er 
høyest blant de eldste. 

Samtidig er det systematiske ulikheter i livskvalitet, 
helse og levekår etter sosial status, basert på 
utdanning, inntekt og yrke. Personer i Vestfold og 
Telemark med videregående eller høyere utdanning 
lever i snitt fem år lengre enn personer som kun 
har grunnskoleutdanning. I løpet av de siste 20–30 
årene har ulikheten økt med rundt ett år. Forskjellene 
i levealder mellom kjønnene har økt. I perioden 
1990–1996 levde kvinner i gjennomsnitt tre år 
lenger enn menn. Dette økte til gjennomsnittlig fem 
år lenger levetid for kvinner i perioden 2011–2017 
(figur 26). 

Grunnlaget for god helse gjennom livet blir lagt 
både før og under svangerskap og i tidlige leveår. 
Utgangspunktet fra barneårene påvirkes videre 
i oppvekst og gjennom hele livsløpet. Ungdata-
undersøkelsen viser også helseforskjeller etter 
ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn. 
Ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk 
status har for eksempel mindre tro på at de vil 
gjennomføre videregående skole, er mindre fysisk 
aktive og rapporterer oftere om psykiske helseplager 
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enn ungdom som vokser opp i familier med høy 
sosioøkonomisk status (figur 27). Bakenforliggende 
påvirkningsfaktorer som utdanning, inntekt, bolig 
og arbeid legger mye av grunnlaget for de sosiale 
helseforskjellene. Disse levekårsutfordringene 
beskrives andre steder i Ditt og mitt Vestfold og 
Telemark.

Omfanget av psykiske 
helseplager øker

God psykisk helse er tett knyttet opp mot god 
livskvalitet, som blant annet kjennetegnes av en 
opplevelse av trivsel og mening med tilværelsen, 
evne til å mestre hverdagens utfordringer og bidra 
til samfunnet rundt seg. Samtidig som Ungdata-
undersøkelsen forteller at ungdom flest har det 
godt både fysisk og psykisk, svarer stadig flere 
ungdommer i Vestfold og Telemark at de har 
psykiske plager. I 2017/2018 svarte rundt 17 % av 
ungdomsskoleelevene og elever på Vg1 i Vestfold 
og Telemark at de har høyt nivå av psykiske 
plager. Dette er en økning på i underkant av fem 
prosentpoeng siden forrige gjennomføring av 
undersøkelsen. Det er langt flere jenter enn gutter 
som svarer at de har psykiske plager, men økt 
omfang ser vi både hos jenter og gutter.

Dybdeanalyser av Ungdata-undersøkelsen viser 
at psykiske plager har en sterk sammenheng med 

skolestress, og at både skolestress og psykiske 
plager henger tydelig sammen med ungdommenes 
relasjon til skolen.126 Årsakssammenhengene går 
sannsynligvis begge veier: God psykisk helse øker 
muligheten til å klare seg på skolen, mens et godt 
forhold til skolen kan bidra til god psykisk helse. 

Vestfold og Telemark er, sammen med Innlandet 
og Agder, på landstoppen når det gjelder bruk av 
helsetjenester som følge av psykiske plager og 
lidelser blant voksne. Mens omfanget av personer 
i Vestfold og Telemark som har vært i kontakt med 
primærhelsetjenesten på grunn av psykiske plager 
har økt noe de siste 10 årene, har det vært en 
svak nedgang i bruk av primærhelsetjenesten på 
grunn av psykiske lidelser. Det samme mønsteret 
finner vi også i landet som helhet.127 Funn fra 
Folkehelseundersøkelsen 2015 i Vestfold, viser at 
psykiske plager ser ut til å nå sitt høyeste nivå for 

Foto: coldsnowstorm / iStock / Getty Images Plus

Foto: Moore Media / iStock / Getty Images Plus
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kvinner når de er rundt 20–21 år gamle og for menn 
rundt 6–8 år senere.128

Å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske 
og psykiske sykdommer og tidlig død. Ungdata-
undersøkelsen viser at 9 av 10 ungdommer i 
Vestfold og Telemark har fortrolige venner. Samtidig 
oppgir rundt 2 av 10 ungdommer at de er ganske 
eller veldig mye plaget av ensomhet. Å bygge 
sosiale arenaer for vennskap og samhold styrker 
folkehelsa. Dybdeanalyser fra både Ungdata- og 
Folkehelseundersøkelsen i Vestfold peker mot at 
det er klare sammenhenger mellom psykisk helse, 
faktorer knyttet til relasjoner og faktorer som 
fremmer følelse av mestring og mening i livet. En 
opplevelse av sosial støtte i alle aldre og en god 
skolerelasjon for barn og unge, er viktig for å sikre 
god psykisk helse.

Tall fra dødsårsaksregisteret viser at det ble 
registrert 72 selvmord i Vestfold og Telemark i 
2018. Bare Nordland og AustAgder hadde flere 
selvmord per 100 000 innbygger enn Vestfold og 
Telemark i 2018.129 To av tre selvmord i Vestfold 
og Telemark blir begått av menn. Selvmord har 
betydelige konsekvenser for familie og andre 
nære personer og for samfunnet forøvrig. Om man 
regner 10 etterlatte per selvmord så vil rundt 700 
nye etterlatte bli berørt i Vestfold og Telemark 
hvert år. I helsefremmende folkehelsearbeid er 
systematisk innsats for å fremme barns, unges og 

voksnes psykiske helse og livskvalitet, herunder øke 
opplevelse av inkludering, sosial støtte, mestring og 
trygghet, viktige bidrag for å hindre selvmord.

Helsefremmende nærmiljø og 
andre nære påvirkningsfaktorer 
kan utjevne sosiale helseforskjeller

Å styrke helsefremmende kvaliteter, slik som 
inkludering, trygghet, mestring i nærmiljø, 
barnehage, skole, arbeid og andre møteplasser, 
er avgjørende for å fremme god helse. 
Helsefremmende kvaliteter i nærmiljø og 
lokalsamfunn har særlig betydning for barn 

og unge, som lever lokale liv og er i formativ 
alder. Helsefremmende nærmiljøkvaliteter gir 
også mulighet for fysisk aktivitet og rekreasjon. 
Tilrettelagte idretts- og nærmiljøanlegg, turstier 
og løyper, og kulturarenaer og kulturtilbud som er 
tilgjengelige for flest mulig, er eksempel på slike 
nærmiljøkvaliteter. Studier viser at barn og unges 
livssjanser og fremtidsmuligheter påvirkes av 
materielle, sosiale og organisatoriske forhold ved 
nabolaget de vokser opp i.130 

Fem helseatferdsfaktorer bidrar betydelig til 
helsetap og tidlig død i Norge: tobakksbruk, 
usunt kosthold, illegale rusmidler, alkohol og lite 
fysisk aktivitet. Disse faktorene er også viktig for 

Veierland, Færder. Foto: Trine Orten Groven
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Figur 28. Andel som spiser grønnsaker fire ganger 
i uka eller oftere, etter utdanning. Standardisert 
for fylkets alderssammensetning. 
Kilde: Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel i Vestfold 2015

observerte sosiale helseforskjeller. Tall fra Ungdata-
undersøkelsen i Vestfold og Telemark antyder 
at det er en liten økning i andelen ungdom som 
trener ukentlig. Dette er en positiv, om enn svak, 
utvikling som kan bidra både med tanke på psykisk 
og fysisk helse. Folkehelseundersøkelsen 2015 i 
Vestfold viser at inntak av grønnsaker varierer med 
utdanning (figur 28). Bildet for alkoholkonsum er 
mer sammensatt. For eksempel drikker de med 
høyere utdanning oftere alkohol, og eldre har et 
hyppigere konsum, men med få enheter per gang. 
Både bruk og misbruk av rusmidler har store sosiale 
og samfunnsmessige kostnader.

Miljøet påvirker helsa

Kvalitetene i miljøet vi befinner oss i til daglig legger 
mye av grunnlaget for helse, trivsel og livskvalitet. 
Vestfold og Telemark har utfordringer særlig når 
det gjelder støy og luftkvalitet, og i noen områder 
er radonkonsentrasjonen høy. Støy fra transport og 
anlegg utgjør den største utfordringen i tettbygde 
strøk i fylket. 

Trygg tilgang til natur og rekreasjonsområder 
senker terskelen for fysisk aktivitet. Friluftsliv og 
naturkontakt kan gi gode opplevelser i fellesskap 
eller alene, bidrar til ro og stressreduksjon, og gir 
muligheter for ulik grad av mestring. Vegetasjon kan 
redusere forurensning og dempe støy, og dermed 
minske både fysiske og psykiske helsemessige 
belastninger. Bruk av uteområder og naturen 
til uorganisert aktivitet viser seg å gå på tvers 
av sosioøkonomisk status, og er en viktig arena 
for sosial kontakt. Tilgangen til friluftsområder, 
nærturterreng og rekreasjonsområder er stort sett 
god for de fleste i fylket. 

Andelen innbyggere som har trygg tilgang til 
nærturterreng er størst i mindre sentrale kommuner 
i fylket, mens bosatte i mange av de mest sentrale 
kommunene har god tilgang på rekreasjonsområder 
slik som lekeplasser, 100-meterskoger og parker.131
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Kultur og kulturarv
Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen 
identitet, og mangfoldet av kulturuttrykk er stort. Gjennom Den kulturelle skolesekken 
fikk 65 000 skoleelever i grunnskole og videregående skole oppleve profesjonell kunst 
og kultur i 2019. Besøkstallene for regionens muséer ligger på et jevnt nivå, med en liten 
positiv utvikling i 2019. Vestfold og Telemark har en rik kulturarv, med stort formidlings- og 
verdiskapingspotensial. Bibliotekenes rolle er i endring, men representerer fortsatt en viktig 
arena i lokalsamfunnene i Vestfold og Telemark. 

Kultur bringer mennesker sammen, skaper 
møteplasser, dialog, perspektiver, idéer, og 
bidrar til utvikling av individer og samfunn. Kunst 
og kultur er identitetsbyggere som vil prege 
by- og stedsutvikling i økende grad framover. 
God og tilrettelagt tilgang til kulturutøvelse og 
kulturopplevelser kan bidra til sosial utjevning, og 
påvirker positivt i et folkehelseperspektiv. Kulturell 
og kreativ næring kan bidra til vekst, verdiskaping og 
sysselsetting i regionen, samtidig som det også er et 
stadig større fokus på klima, miljø og bærekraft på 
kulturfeltet.

Historie og kultur gir regionen 
identitet

Lokal historie, kultur og identitet står sterkt i 
Vestfold og Telemark. Vikingtid, middelalder, 
industriarv, bondekultur, tradisjonshåndverk, 
folkedans, folkemusikk, sjøfart og kystkultur 
er viktige identitetsmarkører som kan brukes i 
markedsføring av regionen. Det er stor variasjon 
i kulturuttrykk, fra tradisjon til nyskaping. Henrik 
Ibsen og Edvard Munch er kjente verdensnavn 
og identitetsbærere i regionen, og er viktige 

I 2019 fikk 65 000 barn og unge i Vestfold og 
Telemark oppleve profesjonell kunst og kultur 

gjennom Den kulturelle skolesekken.

Rjukan-Notodden industriarv er et av Norges 
åtte steder på UNESCOs verdensarvliste.

17 000
Det finnes ca. 17 000 fredede kulturminner  

i Vestfold og Telemark.

59   /   Slik lever vi i Vestfold og Telemark / Kultur og kulturarv



inspirasjonskilder til nyskapende uttrykksformer i 
dag. Arkivinstitusjonene og museene i fylket spiller 
en viktig rolle i å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle 
historien – også de vanskelige sidene av den.

Høy kulturaktivitet i regionen

Sterke lokale arrangører med samarbeid mellom 
frivillige, profesjonelle og amatørmiljøer skaper 
et aktivt kulturliv i Vestfold og Telemark. Det 
er tradisjon for utendørsarrangementer og 
signaturarenaer, og en stor bredde i festivaler og 
kulturarrangementer. Vestfold og Telemark har 
et stort litterært miljø med mange festivaler og 
arrangementer, og et rikt og profesjonelt miljø for 
visuell kunst. Vi finner et sterkt jazzmiljø i Grenland, 
et bluesmiljø på Notodden, et folkemusikkmiljø i 
Midt-Telemark, et miljø for klassisk musikk i Vestfold 
og Marinemusikken i Horten, en filmbransje i vekst, 
Teater Ibsen som et profesjonelt institusjonsteater 
for Vestfold og Telemark og mange aktive kulturhus 
som programmerer bredt. 

Telemarksforsking utarbeider hvert år norsk 
kulturindeks basert på data om kulturtilbud og 
kulturaktivitet i norske kommuner.133 Kulturindeksen 
for 2019 følger fylkesinndeling før regionreformen. 
Telemark plasseres på 7. plass blant fylkene og 
Vestfold på 14. plass. Telemark er kjennetegnet av 
en desentralisert struktur med både museumstilbud, 

Sommerles – gjør lesing kult

Lag en profil, registrere bøker, samle inn poeng, 
få lesetips og kule premier og følg med på hva 
vennene dine leser. Den nasjonale kampanjen 
Sommerles.no136,137, fenger barna i år også. Ved å 
bruke elementer fra dataspill har Sommerles.no vist 
seg å være både aktuell og populær – det er nesten 
like mange gutter som jenter som deltar. Leseglede 
og stimulering av lesekompetanse er nøkkelord i 
den digitale lesekampanjen som startet i 2014 i 
tidligere Vestfold fylke.

Sommerles retter seg inn mot barn fra 1. til 7. 
klasse. Kampanjen er gratis og varer fra 1. juni til 
31. august hvert år. Forskning viser at det å lese 
gjennom sommeren er svært viktig, fordi sommeren 
kan være en periode hvor lesekompetansen 
svekkes.138 Kampanjen er en nasjonal dugnad som 
baserer seg på at det er mange som bidrar, først 
og fremst de nasjonale folkebibliotekene i hele 
landet. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har 
prosjektansvaret og det overordnede ansvaret 
i samarbeid med styringsgruppen og Snuti AS. 
Samarbeidspartner er Foreningen Les, Leser søker 
bøker og NBL (Norsk lyd og blindeskrifts bibliotek). 
I 2019 deltok over 130 000 barn i Norge. Tokke 
bibliotek hadde den tredje største oppslutningen 
nasjonalt - hele 93 % av alle elever deltok på 
Sommerles. I år har målet vært å nå ut til enda 
flere barn med leseutfordringer, samt de med et 
annet morsmål enn norsk. Derfor er informasjon 
til foreldre om kampanjen oversatt til 12 språk, i 
tillegg til bokmål, nynorsk og engelsk. Få mer info 
på altom.sommerles.no.

Foto: StockPlanets / E+ / Getty Images

Kampanjen er 
gratis og varer fra 

1. juni til 31. august 
hvert år.

60   /   Slik lever vi i Vestfold og Telemark / Kultur og kulturarv

https://altom.sommerles.no/


Figur 29. Prosentandel av barn mellom 6 og 15 år som deltar i kommunal kulturskole. 2019.  
Tall for Sande ikke tilgjengelig.
Kilde: SSB, tabell 12060
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scenekunsttilbud og konserttilbud i mange 
kommuner. Fylket scoret også høyt på tildelinger 
fra sentrale støtteordninger, noe som i stor grad 
skyldes tildelinger fra Riksantikvaren på grunn 
av industri- og verdensarvsatsningen på Rjukan 
og Notodden. Tidligere Vestfold, med flere 
bykommuner og kortere avstander, har et mer 
sentralisert kulturtilbud. Vestfold scorer høyt på 
kulturindeksen når det gjelder konserter, kino og 
bibliotek. Dette er kulturtilbud som trenger en kritisk 
masse av forbrukere for at de skal være økonomisk 
levedyktige.

Kulturtilbud til barn og unge

Kulturindeksen løfter frem kulturskolen og Den 
kulturelle skolesekken (DKS) som de viktigste 
offentlige tiltak for kulturtilbud rettet mot barn 
og unge. For 2019 har Vestfold en dårligere 
score enn Telemark når det gjelder kulturskole, 
og Telemark rangeres som nummer 8 av de 18 
fylkene i kultur indeksen. Andelen barn i kulturskolen 
varierer stort mellom kommunene i Vestfold og 
Telemark (figur 29).

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning 
som sørger for at alle skoleelever i grunnskole og 
videregående skole får oppleve profesjonell kunst 
og kultur, og fungerer blant annet som et aktivt 
virkemiddel for å kompensere for til dels lange 

Utekonsert på Ælvespeilet, Porsgrunn. Foto: Kai Hansen
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Figur 30. Besøkstall for museer i Vestfold og 
Telemark. 
Kilde: SSB, tabell 09539
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Haugar Vestfold kunstmuseum. Foto: visitvestfold.com

avstander og krevende infrastruktur i deler av 
fylket. Samlet elevantall for begge fylker var i 2019 
litt i underkant av 65 000 barn og unge.134 Når 
det gjelder Den kulturelle skolesekken, rangerer 
Kulturindeksen 2019 Vestfold som 4. beste fylke, 
mens Telemark er på 12. plass. Årsrapporten for 
Den kulturelle skolesekken for 2019135 viser at 
Telemark hadde 44 DKS-tilbud i grunnskolen, 
mens Vestfold hadde 63 DKS-tilbud. For elever 
i videregående skole i Vestfold og Telemark var 
tilsvarende tall rundt 35 arrangementer. Antall 
kunstmøter per elev, det vil si antall arrangement 
hver elev i snitt fikk delta på, var omtrent likt for 
grunnskolene i Vestfold og Telemark, mens elever på 
videregående i snitt fikk delta på 4 arrangementer i 
Telemark og 3 i Vestfold. 

Arkiv og museumsvirksomhet

Arkivene og museene i regionen skal bevare 
historiske kilder og samfunnsdokumentasjon, 
produsere forskning og formidle kunnskap 
ut i samfunnet. Museene i tidligere Telemark 
fylke er organisert som stiftelser med tre 
konsoliderte enheter: Telemark Museum, Norsk 
Industriarbeidermuseum og Vest-Telemark Museum. 
I tidligere Vestfold er museene hovedsakelig samlet 
i Vestfoldmuseene IKS, som er et interkommunalt 
selskap. I tillegg til de konsoliderte enhetene, 
har regionen også Preus Fotomuseum og 
Marinemuseet i Horten, som er et av Forsvarets 
museer. I Porsgrunn ligger vitensenteret DuVerden, 
som er tuftet på regionens unike sjøfarts- og 

industrihistorie. Besøkstallene for museene i 
regionen ligger på et jevnt nivå, med en liten positiv 
utvikling i 2019 (figur 30).

En rik kulturarv

Vestfold og Telemark har en rik kulturarv, med 
mange registrerte kulturminner, kulturmiljøer og 
-landskap. I kulturminnedatabasen Askeladden 
er det registrert 16 136 automatisk fredede 
kulturminner. I tillegg er det registrert 880 
kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet 
etter kulturminneloven. Fylket har også en rekke 
verneverdige bygg og anlegg. Kulturminneverdiene 
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Figur 31. Totalt antall arrangement og fremmøtte 
ved folkebibliotekene i Vestfold og Telemark i 
perioden 2016–2019. 
Kilde: Bibliotekutvikling.no / Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
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Vemork, Rjukan. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

sikres varig vern i planverk og forvaltning. Her 
ligger kulturminneloven og plan- og bygningsloven 
til grunn.

Kulturarven har et stort formidlings- og 
verdiskapingspotensial som kulturinstitusjoner og 
næringslivsaktører kan nyttiggjøre seg av. To av 
Norges åtte middelalderbyer, Skien og Tønsberg, 
ligger i fylket, sammen med 33 middelalderkirker – 
hvorav tre stavkirker. 140 av landets 250 profane 
middelalderbygg (dvs. fortsatt intakt trebygning 
fra før 1537 som ikke er kirke/religiøst bygg) er 
lokalisert i Vestfold og Telemark. Fylket har blant 
landets tetteste konsentrasjon av herregårder og 
herregårdslandskap, og kulturarven fra vikingtiden 
er omfattende og av stor verdi. 

Rjukan-Notodden Industriarv ble innskrevet på 
UNESCOs verdensarvliste i 2015, som Norges 
åttende verdensarvsted. Industriarven består av 
kraftstasjoner, fabrikker, transportsystem og byer 
som ble skapt for å produsere kunstgjødsel av 
luftas nitrogen og levere det til verdensmarkedet, 
alt i regi av selskapet Norsk Hydro, som ble etablert 
på grunnlag av denne ideen. Verdensarvområdet 
er sentrert rundt utnyttelsen av vannkraft fra 
Hardangervidda, som blir gjort om til strøm, og 
kraftproduksjonen, som forsyner fabrikkene som 
lager kunstgjødsel, som i sin tur blir fraktet ut til 
verden med båt og tog, samt de to byene, Rjukan og 
Notodden, som måtte til for drifte det hele. Området 

er 49,5 km2 med en buffersone på 339 km2, det 
er 92 km langt fra Møsvatn til Heddalsvatnet 
og strekker seg over kommunene Vinje, Tinn og 
Notodden. Verdensarven består av 13 attributter 
med 97 signifikante objekter. 

Bibliotekene er en møteplass i 
lokalsamfunnene

Bibliotekene har en viktig rolle i lokalsamfunnene i 
Vestfold og Telemark. De fungerer som litteraturhus, 
arena for samtaler og debatt, og ikke minst som 
åpne og tilgjengelige møteplasser i lokalsamfunnet. 
Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave 
terskelen for å besøke biblioteket kan bidra til å 
forebygge utenforskap ved å være et offentlig 
sted der man kan være «alene sammen» eller 
delta i uformelle møter sammen med andre. 
Biblioteket er også en viktig integreringsarena i 
det enkelte lokalsamfunn. Antall arrangementer og 
fremmøtte ved folkebibliotekene har økt i perioden 
2016–2019 (figur 31).

Alle kommunene i Vestfold og Telemark 
har et folkebibliotek. Det er stor variasjon i 
gjennomsnittlige besøks- og utlånstall og 
arrangementsvirksomhet. Flere av de små og 
store kommunene med gode bibliotek har aktive 
bibliotekbrukere som besøker biblioteket ofte. 
De har også høye utlånstall. Andre derimot, ligger et 
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Figur 33. Prosentvis fordeling av besøkende 
etter type arrangement ved folkebibliotekene i 
Vestfold og Telemark, 2019.
Kilde: Bibliotekutvikling.no / Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
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Figur 34. Prosentvis fordeling av det totale 
antall arrangement etter type, 2019.
Kilde: Bibliotekutvikling.no / Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Figur 32. Besøk og førstegangslån per innbygger ved folkebibliotekene i Vestfold og Telemark 
i perioden 2016-2019. Førstegangslån er definert som lån minus fornyelser.
Kilde: Bibliotekutvikling.no / Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

godt stykke under landsgjennomsnittet. Tendensen 
er, som i landet for øvrig, at besøkstallene øker, mens 
utlånet går noe ned (figur 32).

I enkelte kommuner er utlånet til barn meget 
høyt og langt over landsgjennomsnittet. Generelt 
bruker folk i dag lengre tid på biblioteket og gjør 
andre aktiviteter enn å låne. De leser aviser, 
møter folk, sitter og jobber, studerer eller deltar 
på arrangementer (figur 33 og figur 34). Dette 
viser biblioteket sin rolle som møteplass og som 
uformell læringsarena. 

Alle bibliotekene bidrar til å utjevne forskjellene 
i innbyggernes digitale ferdigheter gjennom 
kursing og veiledning. Bibliotekene er vant til 
formatendringer, men overgangen til strømming 
og digitale tjenester er en ekstra utfordring når det 
kommer til etablerte driftsmodeller. Både økonomisk 
og mulig lånesamarbeid mellom bibliotekene 
blir utfordret i overgangen til en mer hybrid 
samling bestående av fysiske medier og digitale 
strømmetjenester.

Tekst,
Nunito Sans, midtstilt, 

light 9 pt/11 pt 0
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5
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Idrett og friluftsliv
Vestfold og Telemark har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og 
tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og 
vinterstid. Tilgangen til friluftsområder er gjennomgående god, og fylket inneholder ca. 300 
statlig sikrede friluftsområder. Regionen har stolte idrettstradisjoner, men aktivitetsandelen 
er noe lavere enn landet for øvrig. Frivillighet er en viktig drivkraft for å løse utfordringer 
knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring i regionen. Vestfold og Telemark 
har 32 frivilligsentraler, men det er stadig mer krevende å rekruttere medlemmer til 
organisasjonsbygging og -arbeid. 

Aktivitet og opplevelser for alle

Friluftsliv er i vekst, med mange nye typer aktiviteter, 
mer ekstremfriluftsliv og et større fokus på bynært 
friluftsliv. Likevel er det fortsatt det tradisjonelle 
friluftslivet i form av fot og skiturer, jakt, fiske og 
bærplukking som er de aktivitetene folk flest deltar i. 
Friluftsliv er i utgangspunktet en lavterskelaktivitet, 
uten behov for spesiell kunnskap eller utstyr. 
Begrepet friluftsliv kan dermed omfatte de fleste 
aktiviteter som utføres i natur- og grøntområder, og 
som både er organisert og uorganisert.

Det norske friluftslivets historiske egenart og 
forankring er tydelig i dagens norske friluftsliv. Det 
som særlig kjennetegner det norske friluftslivet er 
den enkle tilretteleggingen og det enkle utstyret. I 
tillegg er naturopplevelse svært sentralt i den norske 
friluftslivstradisjonen. Undersøkelser viser at stillhet 
og fred, naturopplevelse, å komme bort fra stress og 
mas er blant de viktigste årsakene til at folk driver 
med friluftsliv.139 

Det er gjennomgående god tilgang til 
friluftslivsområder i den nye regionen. Disse er 

Ca. 140 000 innbyggere i fylket var 
medlem av Norges Idrettsforbund i 2018.

140 000

Blant idrettslagene i Vestfold og Telemark 
idrettskrets ble det i 2020 utført 2450 årsverk 

innen frivillig arbeid.

2450

Våren 2021 vil Vestfold og Telemark ha 
1200 kilometer padleled og seks padlehuker.
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sikret gjennom allemannsretten, arealplanlegging 
og statlig sikring av friluftsområder. Det er ca. 
300 statlig sikrede friluftsområder i Vestfold og 
Telemark, og mange av disse finnes langs kysten.

Høstingstradisjonene står sterkt i fylket vårt. 
Jakt og fiske er viktig for innbyggerne både som 
friluftslivs-/rekreasjonsinteresse, men også ut ifra 
et reiselivs- og næringsaspekt. For Norge er årlig 
forbruk (overnatting, utstyr, mat, jaktleie) for jakt på 
små- og storvilt beregnet til cirka 2 milliarder kroner. 
Lokaløkonomisk verdiskaping i områder der selve 
jakten foregår er derfor betydelig, særlig i distriktene 
med store utmarksområder. Samtidig har vi mange 
og viktige vann og vassdrag, både for økosystemer, 
rekreasjon og næringsutvikling. For eksempel ligger 
majoriteten av den lakseførende strekningen av 
Numedalslågen i Larvik kommune, som regnes blant 
de beste lakseelvene i Norge.

Vestfold og Telemark har stolte idrettstradisjoner. 
Geografiske variasjoner i regionen gir gode 
muligheter til å drive med flere ulike aktiviteter 
på fjellet, langs kysten og i innlandet både 
sommer- og vinterstid. Norsk idrettsindeks140 
viser at den samlede aktivitetsandelen (antall 
aktive medlemmer i Norges Idrettsforbund delt 
på innbyggertall) i 2018 var 27,9 % i Telemark 
og 28,2 % i Vestfold, noen prosent lavere enn 
Norge for øvrig på 31,2 %. Tallene har vært stabile 
de siste ti årene. Undersøkelser viser en økning 

1200 kilometer padleled knytter kyst og innland sammen

Telemark og Vestfold får i løpet av våren 2021 en 1200 kilometer lang sammenhengende padleled. Den 
622 kilometer lange padleleden i Vestfold utvides da med nye ruter i Telemark. Padleleden er et symbol 
på det enkle og miljøvennlige friluftsliv. Målet er at både innbyggere og turister skal kunne oppleve unike 
landskaper som Færder nasjonalpark, Telemarkskanalen og Jomfruland nasjonalpark.

I tillegg til merkede ruter skal padlehuker kunne gi slitne padlere en tiltrengt pause. Man kan overnatte, 
niste eller bare søke ly for regn i de arkitekttegnede hukene. Padlehuker finnes i Holmestrand, Tønsberg, 
Færder, Larvik, Tokke og Kviteseid kommune. Padlehuken i Kviteseid er den første av sitt slag langs 
Telemarkskanalen. Ambisjonen er at hukene skal ligge som perler på en snor langs padleleden – én i hver 
av de deltagende kommunene. 

Ruter og padlehuker finner du i den tilhørende padlekartboka. Denne rommer 91 turforslag med 
rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. 
Planen er å utvikle boken i 2021 med nye rutebeskrivelser langs Porsgrunn, Bamble og Kragerø. De første 
innlandsrutene skal også etableres i Telemarkskanalen. Mer info om kart, turer og padlehuker finner du på 
Facebooksiden Padleled Vestfold og Telemark.

Foto: Frank Tindvik

Padleleden er et 
symbol på det enkle 

og miljøvennlige 
friluftsliv.
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Figur 35. Antall nye søknader per år for anleggstypene fotballbane med kunstgress og fotballbane med 
naturgress (uavhengig av størrelse på banen).
Kilde: Anleggsregisteret
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i egenorganiserte aktiviteter i treningsstudio 
eller i naturen.141, 142

Ifølge dybderapporten Slik lever vi i Vestfold og 
Telemark er befolkningen i regionen mindre fysisk 
aktiv enn tidligere.143 De som er aktive driver gjerne 
med flere aktiviteter, mens antall inaktive øker. Det 
er også store og økende sosiale forskjeller når det 
gjelder aktivitetsnivået i befolkningen. Innbyggere 
med høy sosioøkonomisk bakgrunn er mer fysisk 
aktive enn innbyggere med lav sosioøkonomisk 
bakgrunn. Økende økonomiske barrierer for å delta 
i organisert idrett forsterker dette, selv om idretten 
også kan være en viktig inkluderingsarena.

Idrettsanlegg blir stadig mer spesialiserte, og det 
blir strengere byggetekniske krav til utforming 
og tekniske installasjoner. Et utviklingstrekk er 
at det som tradisjonelt har vært utendørsidretter 
flyttes innendørs. Tall fra Anleggsregisteret viser 
at det bygges og søkes om spillemidler til flere 
spesialanlegg og haller i regionen, eksempelvis for 
klatring, friidrett, fotball, skøyting og skating (figur 
35). Dette er anlegg som er svært kostnadskrevende 
å bygge og drifte. Klimaendringer medfører 
behov for tilrettelegging for å kunne drive med 
ulike særidretter i sesong eller hele året, slik som 
produksjon av kunstsnø og -is, rulleskianlegg og 
kunstgressbaner med undervarme. Det kan igjen 

Foto: Trine Orten Groven
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Figur 36. Andel av befolkningen som mener digitaliseringsarbeidet i ulike sektorer er godt eller 
svært godt. 2019. 
Kilde: Frivillighetsbarometeret 2019
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føre til miljøutfordringer med kjemikalier, plast og 
inngrep i naturen.

I hele regionen satses det på å legge til rette 
for idretts- og friluftsarrangement og aktive 
opplevelser for innbyggere og turister. Aktive 
ferier med vandring, padling og sykling er trender 
i reiselivsmarkedet. Regionen har for eksempel 
Norges første sammenhengende padleled, noe 
som er et eksempel på tilrettelegging for lavterskel 
og miljøvennlig friluftsliv som samtidig kan 
gjøre regionen attraktiv i reiselivssammenheng. 
Større arrangement og god tilrettelegging gir 
reiselivsaktører mulighet til å selge pakker med 
opplevelsesreiser. 

Frivillighet som en viktig 
drivkraft i den nye regionen

Frivilligheten er en viktig drivkraft for å løse 
utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, 
kultur og opplæring. Verdien av frivillig innsats 
i Norge var 75,7 milliarder kroner i 2017, noe 
som tilsvarer 142 000 årsverk med ulønnet 
innsats.144 Aktivitetene i de ideelle og frivillige 
organisasjonene spenner over mange områder, 
og organisasjonene bidrar til å utføre viktige 
oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av 
ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid, 
inkludert idrett.145 Frivillighetsbarometeret 2019 

viser at 63 % av Norges befolkning er frivillige.146 
Det er vanligst å være frivillig i lokalmiljø- og 
bostedsorganisasjoner, kulturorganisasjoner og 
idrettsorganisasjoner. Eksempelvis utføres det om 
lag 2450 årsverk i frivillig innsats til en verdi av 
om lag 1,3 milliarder kroner innenfor de 645 ulike 
registrerte idrettslagene i Vestfold og Telemark 
idrettskrets i 2020.

I arbeidet med Frivillighetsmelding for Telemark 
fylkeskommune pekte frivillige og ideelle 
organisasjoner i fylket på flere utfordringer i deres 
arbeid.147 Blant annet la de vekt på at det var 
stadig mer krevende å rekruttere medlemmer til 
organisasjonsbygging og -arbeid. Frivilligheten 
er blitt mer aktivitetsorientert, med større fokus 

på egenutfoldelse og tidsavgrensede oppgaver 
heller enn mer langvarig organisasjonsarbeid. 
Etablering av frivillighetssentraler fanger opp deler 
av frivilligheten og bidrar til å synliggjøre omfang. 
Vestfold og Telemark har 32 frivilligsentraler.148 

Frivilligheten er også i endring og det er 
behov for omstilling til en ny digital hverdag. 
Digitaliseringsarbeidet i frivillig sektor oppleves 
dårligere enn i offentlig og privat sektor 
(figur 36).149 Frivillighetsbarometeret 2019 
trekker fram begrensede ressurser og mangel 
på kompetanse som de viktigste årsakene til at 
administrasjonsarbeid og kommunikasjonsløsninger 
ikke er godt nok digitaliserte.
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Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt 
Vestfold og Telemark

Klima og 
ressursforvaltning
Vestfold og Telemark har store klimagass-
utslipp fra industri og transport. Industrien 
står for 70 % av klimagassutslippene i fylket. 
Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp 
fra 2009–2018 var på 22 000 tonn CO2-
ekvivalenter per år, men for å nå fylkets mål 
om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 
må utslippene ned med rundt 212 000 
tonn per år. Her vil et viktig bidrag være 
prosessindustriens ambisjoner om å gjøre 
Grenland til verdens første klimapositive 
industriregion. Vestfold og Telemarks 
mangfoldige ressursgrunnlag utgjør et av 
regionens viktigste fortrinn, og ressursene 
må forvaltes på en bærekraftig måte for 
framtidige generasjoner. 

Industrien står for 70 % av 
klimagassutslippene i fylket.

For å nå målet om 60 % utslippsreduksjon 
innen 2030 må utslippene ned med 

212 000 tonn CO2ekvivalenter per år.

22 000
- 60 %

Fra 2009 til 2018 var den gjennomsnittlige 
utslippsreduksjonen på 22 000 tonn CO2-

ekvivalenter per år.

I løpet av de åtte første månedene i 
2020 ble det utbetalt over 33 millioner 

kroner i naturskadeerstatning.
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Fra grå til grønn – 
Grenlands grønne industri

Norges største konsentrasjon av prosessindustri 
ligger i Grenland. Regionens industri står i dag 
bak et årlig utslipp på 3,1 millioner tonn CO2-
ekvivalenter (SSB, 2019) – noe som tilsvarer 
over 20 % av Norges totale industrirelaterte 
klimagassutslipp. Energieffektivisering, 
elektrifisering og karbonfangst er metoder som 
skal gjøre bedriftene i industriklyngen Industrial 
Green Tech167 grønnere. Målet er å bli verdens 
første klimapositive region.

Industrial Green Tech-klyngen er en del av 
et større nettverk (Green Industry Cluster 
Norway168) som teller over 100 bedrifter, mer 
enn 3000 ansatte og en omsetning på rundt 
30 milliarder kroner. Kjernen i klyngen er 
prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, 
metall og sement. Flere av de store aktørene er 
utenlandsk eid og eksporterer sine produkter til 
internasjonale markeder. Yara leverer gjødsel, 
Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk 
i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til 
solcelleindustrien, Norcem leverer sement og 
de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn 
leverer plastmaterialer. For å stake ut kursen 
har Industrial Green Tech utarbeidet et veikart 
med mål om å bli en klimapositiv region innen 
2040.169 Bedre utnyttelse av spillvarmen som 
genereres under produksjonen og bruk av 
innfanget CO2 til å produsere drivstoff, olje og 
plastikk er bare to eksempler på hva de mener 
må til for å gjøre Grenlands industri grønnere.170 

Norcem, Brevik. Foto: Hanne Nesset

Målet er å bli 
verdens første 
klimapositive 

region.
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Figur 37. Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009–2018, samt utslippsbane mot 2030. 
Kilde: Miljødirektoratet: Utslipp av klimagasser i kommuner og fylker
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Bærekraftig ressursforvaltning er en forutsetning for 
at vi skal kunne oppnå verdiskaping og sosial velferd. 
Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til 
vårt forbruk av ressurser, regnes som hovedårsaken 
til klimaendringer verden over. Bærekraftig 
utvikling er derfor avhengig av at vi bekjemper 
klimaendringene og konsekvensene av dem. 

Industri og transport dominerer 
utslippsstatistikken

I 2018 var klimagassutslippene i Vestfold og 
Telemark på 4,34 millioner tonn CO2-ekvivalenter.150 
Sammenlignet med 2009 var det en nedgang 
på 4,4 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig 

nedgang på i overkant av 22 000 tonn hvert 
år fra 2009 til 2018. Figur 37 viser utslippene i 
Vestfold og Telemark fordelt på ulike utslippskilder 
fra 2009 til 2018, og en lineær utslippsbane som 
illustrerer målet om 60 % reduksjon i 2030. Gitt 
60 % reduksjon, styres det mot utslipp i 2030 som 
tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. For 
å nå dette målet, må utslippene i snitt reduseres 
med rundt 212 000 tonn hvert år fremover.

Industri

Industri er den største kilden til klimagassutslipp i 
regionen (70 % av utslippene), og står for nærmere 
en firedel av de totale industriutslippene i landet. Det 
er bedrifter i tre kommuner som står for størstedelen 
av industriutslippene i Vestfold og Telemark: 
Porsgrunn (67 % av industriutslippene), Bamble 
(18 %) og Tønsberg (13 %). Industriutslippene 
fra disse kommunene stammer hovedsakelig fra 
Yara Porsgrunn, Norcem Brevik, Ineos Rafnes, 
Esso Norge Slagentangen, Eramet og Inovyn 
Norge Rafnes. 

Utslippene fra industrien har vært på rundt 
3 millioner tonn CO2-ekvivalenter siden 2009. 
Etter flere år med nedgang, økte industrien sine 
utslipp fra 2017 til 2018 med 315 000 tonn CO2-
ekvivalenter. Hovedårsaken til dette er unormalt lave 
utslipp i 2017, blant annet som følge av en brann hos 
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Herøya industripark. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Yara i Porsgrunn. Brannen førte til at produksjonen 
ble stengt for en periode i 2017, noe som igjen ga 
lave utslipp. Utslippene fra Yara står for 55 % av 
økningen fra 2017 til 2018. 

Vestfold og Telemark har landets største 
konsentrasjon av prosessindustri, og gjennom 
arenaklyngen Industrial Green Tech151 har de 
ambisjoner om å gjøre Grenland til verdens 
første klimapositive industriregion innen 2040.152 
Solberg-regjeringens prosjekt Langskip, lansert 
i september 2020, vil være et viktig bidrag i 
klimaarbeidet i regionen. Gjennom dette vil staten 
dekke rundt 80 % av kostnadene til bygging av et 
karbonfangstanlegg ved Norcem i Brevik.153

Veitrafikk

Veitrafikk er den nest største utslippskilden 
i Vestfold og Telemark, og står for 13 % av 
totalutslippene. Personbiler står for 65 % av disse 
utslippene, etterfulgt av varebiler (17 %), tunge 
kjøretøy (15 %) og busser (4 %). Fra 2009 til 
2017 var det en nedgang i utslipp fra veitrafikken 
på 22 %. 

Nedgangen har vært like stor blant alle typer 
kjøretøy. Fra 2017 til 2018 ser vi imidlertid en 
utslippsøkning på 7 % eller 34 470 tonn CO2-
ekvivalenter fra veitrafikken. Økningen ser vi hos 
alle typer kjøretøy. Hovedårsaken til dette var at 

utslippene i 2017 var unormalt lave på grunn av økt 
bruk av biodrivstoff i veitrafikken. Denne effekten 
ble imidlertid delvis reversert fram til 2018 på grunn 
av en kraftig reduksjon i importert palmeolje. 

Arealspredning gir økt transportbehov. Selv 
om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff 
øker, er det en utfordring å fortsatt redusere 
klimagassutslipp i fylket og samtidig ivareta god 
fremkommelighet.

Sjøfart

Sjøfart sto for 6 % av utslippene i Vestfold og 
Telemark i 2018. Utslippene fra sjøfart har økt med 
29 % fra 2013 til 2018, men fra 2017 til 2018 gikk 
utslippene fra sjøfart ned med 1,7 %, til i underkant 
av 280 000 tonn CO2-ekvivalenter. 

Utslipp fra sjøfart består av en rekke kilder basert 
på skipstype og type frakt. 47 % av utslippene 
fra sjøfart i regionen skyldes passasjerferger i 
kommunene Horten, Sandefjord, Larvik, Færder, 
Kragerø og Bamble. Deretter følger utslipp 
fra ulike typer skip: kjemikalietankere (13 % 
av sjøfartsutslippene), stykkgodsskip (9 %), 
gasstankere (8 %), råoljetankere (6 %), containerskip 
(5 %) og bulkskip (4 %). Disse utslippene er i 
stor grad tilknyttet industrien i kommuner som 
Porsgrunn, Bamble og Tønsberg. 

72   /   Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt Vestfold og Telemark / Klima og ressursforvaltning



Jordbruk

Jordbruket sto for 5 % av klimagassutslippene i 
Vestfold og Telemark i 2018, og utslippene har 
vært relativt stabile på rundt 200 000 tonn CO2-
ekvivalenter over mange år. Fra 2017 til 2018 var 
det en marginal nedgang i utslippene fra jordbruket. 
I 2018 sto metangass fra fordøyelsesprosesser 
hos husdyr for 52 % av utslippene fra jordbruket, 
etterfulgt av lystgass fra jordbruksarealer 
(30 %) og deretter metan- og lystgass fra 
gjødselhåndtering (19 %). Én kilo metan eller 
lystgass bidrar like mye til global oppvarming som 
henholdsvis 25 og 298 kilo CO2. Binding og lagring 
av karbon i jord er ikke inkludert i utslippstallene fra 
jordbruket. Utslipp fra skogbruk og annen arealbruk 
er heller ikke inkludert ettersom disse utslippene 
beregnes etter en annen metodikk som vanskelig lar 
seg samordne med det resterende klimaregnskapet.

Bærekraftig ressursforvaltning

Et rikt og mangfoldig ressursgrunnlag er et av de 
viktigste fortrinnene i regionen. Den nye regionen 
har verdifullt landbruksareal, og naturressursene 
langs kysten og i fjellheimen utgjør et vesentlig 
grunnlag for friluftsliv og utvikling av reiselivet. 
Store skogressurser kombinert med husdyrgjødsel 
og matavfall gir et godt utgangspunkt for 
sirkulær økonomi gjennom bioenergisatsing. 

Figur 38. Økologisk tilstand for elver, innsjøer og kystvann i Vestfold og Telemark per 2020.
Klide: www.vann-nett.no/portal/
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De rike vann- og mineralressursene i regionen 
kan anvendes til produksjon av miljøvennlig energi 
og i industriproduksjon. Samtidig må alle disse 
ressursene forvaltes på en bærekraftig måte for 
framtidige generasjoner.

Vannforvaltningen i Norge bygger på EUs 
vanndirektiv, og vannforskriften fra 2007 
ligger til grunn for arbeidet. Gjennom regionale 
vannforvaltningsplaner er det satt mål om at alt 
vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann 
i Vestfold og Telemark, minst skal opprettholde eller 
oppnå god kjemisk og økologisk tilstand (figur 38). 

Målet om god kjemisk og økologisk tilstand gjelder 
for alle vannforekomster ut til 12 nm utenfor 
grunnlinjen. 

Flere av de store byene i regionen får drikkevann 
fra overflatevann som for eksempel Norsjø, 
Klaumannsjøen, Siljan – Farrisvassdraget og Eikeren. 
Drikkevannsressursene er sårbare og skal ikke settes 
i risiko. Dette reguleres gjennom Vannforskriften og 
Drikkevannsforskriften.

Alle store og små vassdrag på Østlandet renner ut i 
Oslofjorden. Samtidig får Oslofjorden en avrenning 

73   /   Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt Vestfold og Telemark / Klima og ressursforvaltning

https://www.vann-nett.no/portal/


fra den svenske vestkysten. Den største tilførselen 
av ferskvann til Skagerrak kommer fra Østersjøen. 
Sammen med kyststrømmer fra Danmark og vind 
påvirker dette Oslofjorden og også kyststrekningen 
i Vestfold og Telemark. Dette fordrer samarbeid 
mellom flere land. Økt fokus og kryssende 
interesser for bruk av havrommet fordrer et større 
planfaglig fokus på Oslofjorden. Regjeringen har 
derfor igangsatt et arbeid med en helhetlig plan 
for Oslofjorden.154 Her er Vestfold og Telemark 
fylkeskommune involvert blant annet gjennom sin 
rolle som vannregionmyndighet, hvis oppgave er å 
utarbeide en vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram.

Vestfold- og Telemarkkysten har en svært 
variert og komplisert topografi og omfatter blant 
annet både havbukt, terskelfjorder og et variert 
skjærgårdslandskap. Regionen har mange nasjonalt 
utpekte områder med stor naturverdi. Av de 
nasjonale naturreservatene, landskapsvernområdene 
og nasjonalparkene i regionen, ligger en betydelig 
andel langs kysten.

Regionen har store skogressurser av både 
økonomisk, økologisk og miljømessig verdi. Et 
bærekraftig skogbruk er nødvendig for å ivareta 
biologisk mangfold og bidra til å redusere 
klimaendringene. Skogene er kilder til fornybar 
energi og et stadig bredere spekter av produkter.155 
En økt utnytting av skogene vil bidra til en overgang 

til bioøkonomien, der skogressursene i økende 
grad er med på å erstatte fossile ressurser med 
biologiske og dermed redusere klimagassutslippene. 
Skogen er en viktig del av kabonsyklusen, og i 2015 
(nyeste tall) tok skogen i Vestfold og Telemark opp 
2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.156

Et bærekraftig skogbruk forutsetter at avgangen av 
skogvirke ikke overstiger nettotilveksten over tid. 
Vestfold og Telemark sto i 2019 for 9,6 % av landets 
skogplanting157 og 9,9 % av avvirkingen158. Videre 
finnes halvparten av alle truede arter i Norge, og en 
rekke truede naturtyper, i skogen. I telemarksdelen 
av den nye regionen ligger seks av de 22 vernede 
skogsområdene i Norge som er viktige for et stort 
antall truede arter. 

Bergverksindustrien er stor i Vestfold og Telemark, 
og direktoratet for mineralforvaltning anslår at det 
i 2018 ble omsatt byggeråstoffer, industrimineraler 
og naturstein for over én milliard kroner i regionen.159 
Store mengder granitt (Larvikitt) tas ut i Larvik, og 
Fensfeltet i Nome rommer store forekomster av 
sjeldne jordartsmetaller. Det ligger store økonomiske 
og miljømessige gevinster i utvikling av nye og 
alternative bruksområder for det som i dag betraktes 
som overskuddsmasser eller ikke salgbare masser.160 
Firmaet Rocks of Norway presenterte nylig et 
konsept for ytterligere utnyttelse av avfallsstein fra 
steinindustrien i Larvik.161 Dette er et godt eksempel 
på hvordan næringslivet i Vestfold og Telemark 

Foto: Dag G. Nordsveen
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kan bidra i omstillingen til en bærekraftig og mer 
sirkulær økonomi.

Mineralressurser er en forutsetning for produksjon 
av miljøteknologi og høyteknologi. Bedre areal- 
og ressursutnyttelse, reduksjon av avfall, i 
tillegg til mer miljøvennlig og effektiv teknologi 
for å redusere klimaavtrykk vil bidra til en mer 
bærekraftig mineralnæring. De færreste mineralske 
råstoffer forsvinner etter bruk, og det ligger store 
miljøgevinster i å tilrettelegge for resirkulering av 
slike stoffer.162

Transportavstand på bil kan benyttes som en 
indikator på utslipp av CO2 fra mineralnæringen. I 
2018 ble byggeråstoffer (knust fjell, alle fraksjoner) 
på landsbasis transportert med bil i gjennomsnitt 
17,1 km/tonn. Vestfold og Telemark lå begge under 
landsgjennomsnittet, med henholdsvis 10,8 og 
13,1 km/tonn.163

Fylkeskommunen har et regionalt ansvar for en god 
forvaltning av de høstbare, ikke truede artene av 
vilt og innlandsfisk. Bestandsforvaltning er viktig 
i både et økologisk, økonomisk og miljømessig 
perspektiv; viltmat er for eksempel kortreist og 
miljøvennlig. I fylket felles det i underkant av 6000 
hjortevilt hvert år, og i tillegg kommer et betydelig 
antall småvilt. Førstehåndsverdien for felte elg og 
hjort er årlig cirka 25 millioner kroner, noe som 
dekker et årlig kjøttforbruk til over 5000 personer. 

I vår region hadde vi en av verdens tetteste 
elgbestander på slutten av 1990 tallet, med 
fellingsrekord i 1999 med nesten 5800 dyr. Dette 
var imidlertid ikke bærekraftig. Undersøkelser 
gjennomført i Vestfold og Telemark i 2018–2019 
viser imidlertid at elgbestandene nå er på et 
nivå som man kan regne som nær bærekraftig. 
Bestanden av hjort er økende i fylket og er svært 
levedyktig.

Samfunnet må forberedes på og 
tilpasses klimaendringene

Klimaprofil Vestfold og Klimaprofil Telemark 
beskriver forventede klimaendringer og 
klimautfordringer i Vestfold og Telemark frem 
mot 2100.164 Hovedutfordringene for Vestfold og 
Telemark er økt sannsynlighet for kraftig nedbør 
(overvann), regnflom, jord flom og sørpeskred, samt 
stormflo som følge av klimaendringene.

Statistikk fra Norsk Naturskadepool viser at det 
i Vestfold og Telemark i løpet av de 8 første 
månedene i 2020 ble det utbetalt over 33 millioner 
kroner i naturskadeerstatning (for skade som direkte 
skyldes naturulykke).165 Den største skadeårsaken 
var storm, etterfulgt av skred og flom. Tørke anses 
ikke som naturulykke. Det er Telemarksdelen av 
regionen som har hatt mest skader knyttet til 
klimaendringer de siste 20 årene.

Klimaendringene påvirker spesielt de næringene 
som er direkte naturbaserte, slik som landbruket i 
regionen. I 2018 ble det utbetalt 1,6 milliarder kroner 
i erstatning for avlingssvikt i regionen.166 Kunnskap 
om forventede klimaendringer i regionen vil ha stor 
betydning for hvordan man tilrettelegger for et mer 
klimarobust og produktivt landbruk.

Foto: Dag G. Nordsveen 
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Areal, by og tettstedutvikling
Vestfold og Telemark har en rekke mellomstore byer og tettsteder som er viktige bolig-, 
arbeids- og kultursentre. By- og tettstedsområdene er preget av konsentrert bosetting, korte 
avstander og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens områdene utenom 
byene og tettstedene har et spredt utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og 
næringsområder. Størstedelen av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, rundt 4 % er 
jordbruksareal og 3 % er bebygd areal. 82 % av befolkningen i regionen bor i tettbygde strøk. 
En bevisst lokalisering av nye funksjoner styrker de mindre tettstedene slik at de fortsatt blir 
livskraftige og attraktive som naturlige sosiale møteplasser. 

En bærekraftig arealpolitikk med en bevisst 
lokalisering av boliger og virksomheter, gir et 
grunnlag for mer miljøvennlig transport, bidrar til å 
opprettholde naturmangfoldet og gjør at mest mulig 
av de verdifulle arealene bevares. Det innebærer 
også å skape infrastruktur, boformer og møteplasser 
slik at ulikhetene i samfunnet utjevnes og at alle 
kan delta. Kompakte byer og tettsteder med korte 
avstander mellom ulike funksjoner legger til rette 
for å reise miljøvennlig, og er et av de viktigste 
klimatiltakene. Det er også samfunnsøkonomisk, 
ved at kommunale tjenester blir rimeligere og 
kollektivtilbudet blir mer lønnsomt.

Arealene er en begrenset ressurs i 
byområdene

82 % av befolkningen i Vestfold og Telemark bor 
i tettbygde strøk. Befolkningsveksten i regionen 
er lav, men veksten i byer og tettsteder er høyere 
enn i resten av regionen. Befolkningsvekst er 
en utviklingskraft i et samfunn, men er også en 
utfordring i arealpolitikken. I tråd med nasjonale 
føringer er hovedprinsippet i de regionale 
arealplanene at veksten skal konsentreres, og at 
veksten skal skje som fortetting og transformasjon 
innenfor eksisterende byene og tettsteder.171

80 % av fylket er dekket av skog og 
åpen fastmark, 4 % er jordbruksareal 

og 3 % er bebygd areal.

De tre siste årene er det bygget i snitt 525 nye 
fritidsboliger i året i Vestfold og Telemark.

... av arealet i strandsonen er påvirket av 
bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark.

60 %

525

Det er 46 000 fritidsbygg i 
Vestfold og Telemark, inkludert 9 600 

i strandsonen og 9 000 fjellet.
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Figur 39. Arealer, byer og tettsteder i Vestfold og Telemark.
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Figur 41. Andel nye bygg innenfor tettsted i 
Vestfold og Telemark. 2018.
Kilde: SSB, tabell 11441

Figur 40. Andel nye bygg innenfor tettsted, etter 
type. 2018.
Kilde: SSB, tabell 11441
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Av alle nye bolig- og kontorbygg i 2018 ble 
65 % oppført innenfor et eksisterende tettsted, 
og andelen var noe høyere for kontorbygg enn for 
boliger (figur 40). Andelen bolig- og kontorbygg 
oppført innenfor et eksisterende tettsted var også 
noe høyere i Vestfold enn i Telemark (figur 41).

Selv om det fortettes innenfor byene og tettstedene, 
bygges det fortsatt mye utenfor. Kommunene 
ønsker fortsatt boligområder utenfor byene og 
tettstedene, og det er et stort press på å utvikle nye 
næringsarealer langs hovedvegene.

Bygdepakke MidtTelemark

Både byer og tettsteder trenger å utvikle 
helsevennlige fysiske omgivelser og 
klimasmarte trafikkløsninger.180 

I Norge finnes det mer enn 96 småbyer 
og tettsteder. Selv om mindre steder ofte 
møter andre typer utfordringer, er det 
mulig å overføre mye av tankegangen fra 
bypakkene hit. Bygdepakke Midt-Telemark 
er et slikt prosjekt hvor man utvikler tiltak 
som skal gjøre mindre byer og tettsteder 
attraktive.181 

Prosjektet har tidligere vært gjennom 
både en forstudie og et forprosjekt 
som begge har hatt gode resultater og 
fått nasjonal oppmerksomhet. Man er 
nå i gang med hovedprosjektet. Her er 
målet nullvekst i biltrafikken gjennom 
Bø sentrum. Samtidig ønsker prosjektet 
å inspirere flere til å sykle, gå og reise 
kollektivt i kommunen. Prosjektet har ført 
til mer fokus på helhetlig areal-, transport- 
og mobilitetsplanlegging i små byer og 
på mindre steder. I tillegg har det vært 
med på å endre reisevanene hos flere 
innbyggere.

Det finnes ikke statlige midler som retter 
seg mot tettsteder på samme måte som 
i bypakkene. Med andre er ord må det 
arbeides annerledes for å oppnå det 
samme – uten finansiering eller virkemidler 
i form av bompenger osv. Samskaping og 
spleiselag er nøkkelen for å få det til.

Sykkelmekkestasjon i Bøgata. Foto: Peter Jørgensen

Byer og 
tettsteder trenger 

helsevennlige 
fysiske omgivelser 

og klimasmarte 
trafikkløsninger.
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Figur 42. Detaljomsetningsindeksen, etter næring.
Kilde: SSB, tabell 09296
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Videreutvikling av byer, tettsteder og distrikter er 
viktig for å understøtte samfunnsfunksjoner, gode 
knutepunkter og attraktivitet.

Tradisjonelt har handel vært en av byens og 
tettstedets bærebjelker. Etter en periode 
der det ble etablert handelsområder utenfor 
sentrum, er det nå stadig mer aktivitet og 
handel tilbake i sentrumsområdene. Den sterke 
veksten i netthandelen de siste årene utgjør en 
stadig økende konkurranse til handel over disk. 
Detaljomsetningsindeksen i figur 42 viser at 
postordrehandel og netthandel har tredoblet seg 
fra 2008 til 2019, med en markert endring opp 
rundt 2013.172 

En tendens de siste årene har vært at det er mer 
lønnsomt å bygge boliger enn næringslokaler i 
byene. Dette har gitt flere sentrumsnære boliger, 
men færre kontor og næringsbygg. Kartlegginger 
av næringsareal både i vestfoldbyene og i Grenland 
viser at det ikke er mangel på næringsareal, 
men byggeklare tomter og egnede lokaler for 
kontoretablering mangler. Dette gjelder spesielt i 
byene, og påvirker i stor grad konkurranseforholdet 
mellom bysentrene og arealer utenfor byene. 
Framkommelighet for næringstransport er en viktig 
utfordring i byene.

Smart-gaten Thor Dahls gate, Sandefjord sentrum. Foto: visitvestfold.com / Simen Sørhaug

Stadig mer 
aktivitet og handel 

er tilbake i sentrums-
områdene.

79   /   Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt Vestfold og Telemark / Areal, by- og tettstedutvikling

https://www.ssb.no/statbank/table/09296


Figur 43. Tetthet av bosatte i tettsteder etter 
antall bosatte. 2019.
Kilde: SSB, tabell 04861

I Strategi for næringsarealer i Grenland173 har 
næringslivet bidratt til å prioritere arealer med 
størst potensial for verdiskaping og ringvirkninger 
for regionen, og det er satt fokus på felles innsats 
og rollen til de ulike aktørene for å lykkes med 
realisering.

Distriktene i regionen er preget av større og 
mindre tettsteder, spredt bebyggelse og lange 
avstander. Flere av tettstedene har samme type 
arealutfordringer som byområdene, mens de mindre 

tettstedene med et spredt utbyggingsmønster har 
andre utfordringer. I disse områdene kan en bevisst 
lokalisering av nye funksjoner styrke de mindre 
tettstedene slik at de fortsatt blir livskraftige og 
attraktive som naturlige sosiale møteplasser.

Utfordringene i distriktskommunene dreier 
seg om å beholde dyrkbare arealer i drift, og at 
landbruk-, natur og friluftsområder omdisponeres 
til utbyggingsformål. Hytteutbygging bidrar til 
verdiskaping i mange kommuner i regionen, men 

fører også til nedbygging av skog- og fjellområder 
og er en utfordring for bevaring av naturmangfoldet.

Figur 43 viser at tettheten i bosatte varierer fra 
0,5 person per dekar i tettstedene i distriktene og 
opp mot 2,25 person per dekar i bykommunene.174 
Innad i et tettsted eller en by vil det være variasjoner 
og enda høyere tetthet. I vestfoldbyene varierer 
eksempelvis befolkningstettheten mellom 1,9 og 
3,5 personer per dekar.175
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Figur 44. Arealbruk og arealressurser i Vestfold 
og Telemark. 2020.
Kilde: SSB, tabell 12942
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Mesteparten av Vestfold og Telemark er dekket av 
skog og åpen fastmark. Ferskvann utgjør 9 % av 
landarealet, 4,1 % er jordbruksareal og 2,8 % er 
bebygd areal (figur 44).176

Fylket har areal av regional og nasjonal verdi knyttet 
til jordbruk, kultur og natur. 1959 km2 i regionen har 
en verneform, noe som utgjør 11,2 % av landarealet. 
Regionens tre nasjonalparker, Hardangervidda, 
Færder og Jomfruland nasjonalpark utgjør hoved-
delen av det vernede arealet. 457 km2 er vernet 
areal til havs.177 

I hele regionen er arealressursene utsatt for press 
fra utbygging av boliger, næringsområder og 
infrastruktur. I løpet av de fem årene fra 2014 til 
2019 har antallet bygninger i strandsonen i regionen 
økt med 1209.178 Antallet fritidsboliger i regionene i 

den samme perioden økte med 2083.179 Økningen 
var størst i kommunene Vinje og Tinn, med 1087 
flere fritidsboliger i 2019 sammenlignet med 2014.

Deler av Hardangervidda nasjonalpark ligger 
innenfor den nye regionen, i tillegg til andre 
fjellområder av internasjonal, nasjonal og regional 
verdi. Kommunene Vinje, Tokke, Fyresdal og Tinn 
har alle arealer inne i et interregionalt planverk som 
har til hensikt å oppfylle Norges internasjonale 
forpliktelser til å bevare villreinstammene.

Kystområdene i Vestfold og Telemark betyr mye 
for reiseliv, folkehelse og trivsel. Rundt 60 % av 
strandsonearealet i Vestfold og Telemark er påvirket 
av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark, og er 
dermed ikke tilgjengelig for allmenheten. Kystsonen 
i Vestfold og Telemark er utsatt for utbyggingspress 
og privatisering grunnet fritidsbebyggelse. Mange 
av disse arealene ligger nær byene og tettstedene i 
regionen.

Foto: Christian Brekke
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Mobilitet og infrastruktur
Samferdsel griper inn i mange samfunnsområder og spiller en viktig rolle for å oppnå en 
mer bærekraftig samfunnsutvikling. Vegnettet er viktig infrastruktur for bosetting og 
næringsliv i hele regionen. Europa- og riksvegene er sentrale transportkorridorer innad i 
regionen og mot våre naboregioner, og fylkesvegene er viktige forbindelser mellom byer og 
lokalsamfunn i fylket. Fylket har tre jernbanestrekninger, viktige havner og fergeforbindelser 
for persontransport og frakt av gods ut i Europa. Andelen bilreiser på de daglige reisene ligger 
på rundt 60 % i byområdene, men er høyere utenfor. Andelen som reiste til fots, med sykkel 
eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene. Det er utfordrende å endre folks reisevaner til 
fordel for miljøvennlige transportformer. 

Valg av transportform har stor betydning for 
utslipp av klimagasser og lokal forurensing, 
og spiller en stor rolle for folkehelse og trivsel. 
Muligheten til å delta i samfunnet uten å disponere 
privatbil er en viktig faktor for å utjevne sosiale 
forskjeller, og tilrettelegging for miljøvennlig 
mobilitet er sentralt for å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder. En bærekraftig utvikling på 
transportområdet innebærer også å redusere 
behovet for stadig nye arealbeslag, som er en 
aktuell problemstilling i både bebygde og ubebygde 

områder. Næringslivets konkurranseevne påvirkes av 
transportinfrastrukturen, der gode koblinger mellom 
de ulike transportformene for gods er viktig.

Person- og godstrafikken påvirker 
miljø og klimagassutslipp

Befolkningstetthet, trafikkgrunnlag og 
transportbehov varierer mye i Vestfold og Telemark. 
I byområder og tettsteder i regionen er det relativt 

Av våre daglige reiser utgjør ca. 30 % handle- 
og servicereiser, 20 % reiser til og fra arbeid, 

og 20 % fritidsreiser.

Fra 2017 til 2019 hadde Vestfoldbanen en 
passasjervekst på 17 %.

I 2019 var det 16,7 millioner reiser med buss 
i Vestfold og Telemark. Det er en økning på 

12,6 % fra 2015.

16,7 mill.
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Figur 45. Viktige transportårer i Vestfold og Telemark
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konsentrert bosetting, kortere avstander og sentral 
lokalisering av mange funksjoner. En stor del av 
regionen har spredt bosetting med lengre reisevei 
mellom bosted, arbeid og tjenestetilbud.

Reisevaneundersøkelsen 2018 viser at 45 % av 
landets befolkning har et dårlig eller svært dårlig 
kollektivtilbud.182,* Det dårligste kollektivtilbudet 

Fremtidens 
kollektivtrafikk er 
kommet til Vestfold 
og Telemark

Stig på en elektrisk buss eller la 
deg transportere av busser som 
kjører på matavfall i Tønsberg og 
Grenland. Fremtidens kollektivtrafikk 
er kommet til Vestfold og Telemark. 
I dag kan du velge kollektivløsninger 
som gjør det lettere, enklere og mer 
miljøvennlig å ta bussen. 

Elbussen i Larvik er en forsiktig start 
på elektrifisering av kollektivtilbudet 
i fylket.194 Prøveordningen 
startet opp i september 2019, 
og siden da har bussen kjørt på 
linje 210 i Larvik. Bussen har 
en rekkevidde på ca. 250 km. 
Opplading skjer om natten og 
krever mye strøm. Prosjektet er et 
resultat av et samarbeid mellom 
Tide Buss, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og Skagerak energi. 
Et annet miljøvennlig alternativ 
er busser som går på biogass.195 
Biogassen er renset metangass 
som produseres av Greve Biogass 
i Tønsberg av matavfall og 
husdyrgjødsel. I dag kjører mer enn 
130 busser og 30 minibusser rundt 
på biogass i fylket.

Foto: Dan Riis

I dag 
kan du velge 

kollektivløsninger 
som gjør det lettere, 

enklere og mer 
miljøvennlig å ta 

bussen.

* Avstand lengre enn 1,5 kilometer til nærmeste holdeplass eller et 
busstilbud med færre enn én avgang i timen.

finner man i mindre tettsteder og i spredtbygde 
strøk, og bosatte der er i større grad avhengige av 
bil. I byene og de større tettstedene er det større 
frihet i valg av transportform og bedre muligheter for 
å endre reisevanene. I 2018 ble 27 % av de daglige 
reisene i Grenland foretatt enten til fots, på sykkel 
eller med kollektivtransport. Denne andelen var i 
2013/2014 (nyeste tall) på 30 % i vestfoldbyene. 
Hele 60 % av de daglige reisene ble foretatt som 
bilfører i Grenland, noe som er sju prosentpoeng 
høyere enn for landet.

84   /   Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt Vestfold og Telemark / Mobilitet og infrastruktur



Figur 47. Antall busspassasjerer i Vestfold 
og Telemark (i millioner).
Kilde: SSB, tabell 06670

Figur 46. Reisehensikt i Vestfold og Telemark. 2018.
Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2018
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De vanligste reisene er reiser til og fra arbeid, og 
handlereiser (figur 46). Til sammen utgjør disse 
halvparten av alle de daglige reisene.183 

Transport har en stor påvirkning på miljøet, både i 
form av klimagassutslipp, lokal forurensing og støy. 
Salget av elektriske biler har økt mye de siste årene, 
og i 2019 var annenhver ny personbil en elbil, og 
hver femte en hybridbil.184 Likevel var den samlede 
andelen elbiler i Vestfold og Telemark på bare 7 % 
i 2019.185 Elbiltransport er svært positivt når den 
erstatter en reise med fossilbil, men elbiler bidrar 
til like mye slitasje på veiene og utfordringer med 
framkommeligheten i byene.

Utslippene fra veitrafikk sto for 13 % av klimagass
utslippene i 2018.186 Norge har gjennom 
Paris-avtalen forpliktet seg til å redusere 
klimagassutslippene med 40 % innen 2030, 
sammenlignet med 1990-nivå. I transportsektoren 
skal utslippene kuttes med 50 %.

Nullvekstmålet innebærer at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, 
sykling og gange. Det er størst potensial for å 
endre vanene for reiser i og inn mot byområdene. 
I byområdene i Vestfold og Telemark er det gode 
muligheter for å redusere biltrafikken gjennom å 
prioritere tiltak for myke trafikanter, knutepunkt, 
kollektivtilbud og fortetting. I tettsteder og 
distrikter er det mulig å gjøre tilsvarende grep 

gjennom gode knutepunkt og tilrettelagt 
kollektivtilbud.

Det har vært stor vekst i antall busspassasjerer 
de siste årene, og i 2019 ble det foretatt 16,7 
millioner reiser på de fylkeskommunale bussrutene 
i Vestfold og Telemark (figur 47).187 Dette er en 
økning på 12,6 % siden 2015. Andelen som reiste 
med kollektivtransport i Grenland i 2018 var 5 %, 
som er den laveste blant byområdene som er med i 
undersøkelsen. Kollektivandelen på daglige reiser for 
hele landet var 11 %.

Utvikling av kollektivtilbudet gjør det lettere for folk 
å komme seg fra der de er til dit de skal. Det pågår 
for tiden en utvikling av selvkjørende busser som et 13

14
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16

17

20192018201720162015
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Veierland, Færder. Foto: visitvestfold.com / Simen Sørhaug

supplement til dagens kollektivruter, og det jobbes 
med å få til en mer skreddersydd kollektivtransport. 
Takst- og billettsamarbeid mellom buss og tog vil 
også gjøre det mer attraktivt for mange å reise 
kollektivt.

Flere skal velge å sykle og gå i 
hverdagen

Det er betydelige helseutfordringer knyttet til 
inaktivitet i befolkningen. Undersøkelsen Ung i 
Telemark 2018 viser for eksempel at bare halvparten 
av ungdomsskoleelevene oppfyller nasjonale 
anbefalinger om minst én time fysisk aktivitet hver 
dag.188 

Både lokalisering av funksjoner, og infrastruktur som 
gjør det attraktivt å gå eller sykle på de korteste 
reisene, påvirker transportvalget i hverdagen. Sykkel 
konkurrerer tidsmessig med bilen på reiser opp til 
3 km, og enda lenger med el-sykkel. Sykkel er et 
billig og effektivt transportmiddel når det er legges 
til rette for det.

Reisevaneundersøkelsen fra 2018 viste at 6 % 
av daglige reiser i Grenland ble utført med sykkel, 
en økning fra 4 % i 2013/2014. I vestfoldbyene 
var den på 6 % i 2013/14. Sykkelandelen er 
høyere i sentrumsområdene enn utenfor. 82 % av 
befolkningen i regionen bor innenfor tettbygde 

strøk189, og en stor andel bor også innen en radius 
på 3 km fra sentrum i byene og tettstedene.

På de korteste reisene velger mange å gå. 
I reisevaneundersøkelsen fra 2013–2014 
utgjorde andelen gående 20–24 % i sentrum av 
vestfoldbyene og 12–15 % utenfor sentrum. I 
Grenland var den totale andelen gående 17 % i 
2013–2014, men med en betydelig høyere andel i 
Skien sentrum, der den var 28 %.

Universell utforming av buss og tog, samt 
holdeplasser og gangveier til og fra holdeplassene, 
er viktig for å gi like muligheter for å delta i 
samfunnet. En av de største utfordringene for et 
universelt utformet transportsystem er manglende 
drift og vedlikehold, spesielt på vinterstid. Det 
er også en utfordring med ulik driftsstandard på 
kommunalt, fylkeskommunalt og statlig veinett. 
Det hjelper ikke at deler av gangveien er godt 
vedlikeholdt, hvis resten er lite fremkommelig. 
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for utvikling av kollektivtilbudet og miljøvennlige 
transportformer de siste ti årene. Statens satsing 
på byområdene framover skjer i stor grad innenfor 
rammene av byvekstavtaler.

Ni utvalgte byområder i Norge er invitert til å 
forhandle med staten om byvekstavtaler. Det er 
inngått avtaler for Trondheim, Bergen, Nord-Jæren 
og Oslo og Akershus. De øvrige fem byområdene 
er Kristiansandregionen, Nedre Glomma, Grenland, 
Tromsø og Buskerudbyen. Byvekstavtalene utløser 
betydelige statlige midler. I inneværende Nasjonal 
transportplan er det satt av 66,4 milliarder kroner til 
denne potten. Vestfoldbyene er i dag ikke inkludert 
i ordningen, men jobber i et nettverk sammen 

Dette gjelder i like stor grad for sykkelveger. Felles 
standarder for drift og vedlikehold uavhengig av 
veieier er derfor et viktig mål.

Valg av transportmiddel henger 
sammen med arealbruk

Transport og arealbruk har en tett sammenheng. 
Fortetting i sentrumsområder og rundt 
kollektivknutepunkt gjør at flere kan gå, sykle 
eller reise kollektivt til sine daglige gjøremål. Et 
spredt service- og tjenestetilbud og god tilgang 
til parkeringsplasser bidrar til at flere velger bil. 
I reisevaneundersøkelsen i 2018 svarte 90 % i 
Grenland at de hadde mulighet til å parkere bilen på 
parkeringsplass som arbeidsgiveren disponerte, den 
klart høyeste andelen av alle byområdene som er 
med i undersøkelsen.

Bypakker, byvekstavtaler og 
bygdepakker

Bypakke Grenland er et spleiselag med både 
bompenger og egenandeler fra tre kommuner, 
Vestfold og Telemark fylkeskommune og 
staten for å bidra til bedre framkommelighet for 
næringstransporten og gjøre det mer attraktivt å gå, 
sykle eller reise kollektivt. Byområdet Grenland har 
fått tildelt betydelige belønningsmidler fra staten 

med andre mellomstore byområder med liknende 
transportutfordringer for å komme inn under 
ordningen.

Det arbeides med å få på plass bypakker også i 
Tønsberg-regionen og i Larvik. På sikt kan også 
Sandefjord være aktuell for en bypakke. Det 
er igangsatt en bygdepakke i Midt-Telemark. 
Bygdepakken arbeider for nullvekstmål 
og tilrettelegging for gående, syklende og 
kollektivreisende gjennom attraktiv stedsutvikling, 
og ettersom det ikke finnes statlig finansiering 
eller bompenger realiseres delprosjekter 
gjennom samskaping og spleiselag med en rekke 
samarbeidsaktører.

Landmannstorget, Skien. Foto: Skien kommune
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Tinnsjøvegen. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Stort etterslep for fylkesvegene

I Vestfold og Telemark er det over 650 km 
europa- og riksveg, 3100 km fylkesveg og like mye 
kommunal veg. Vegnettet er viktig infrastruktur 
for bosetting og næringsliv i hele regionen. 
Fylkesvegene representerer viktige forbindelser 
mellom regionene i fylket, særlig i sammenheng 
mellom overordnet vegnett mellom øst og vest.

På fylkesvegnettet er det behov for omfattende 
investeringer og mye vedlikehold. I 2019 hadde 

48 % av fylkesvegene i Telemark dårlig eller svært 
dårlig dekketilstand, mens andelen i Vestfold 
var 25 %. Etterslepet er samlet beregnet til 
3,8 milliarder.

Veger som er i dårlig stand øker de årlige 
driftskostnadene til fylkeskommunen. Endringene 
i klima gjør at fylkesvegnettet er enda mer sårbart 
for skader som følge av at grøfter, kulverter, rør 
og fjellskjæringer ikke vedlikeholdes systematisk. 
For trafikantene som ferdes lang fylkesvegene har 
vegstandarden betydning for trafikksikkerheten.

Statlige veger knytter regionen 
sammen

Både E18 og E134 er sentrale nasjonale 
transportkorridorer i regionen. E18 gjennom 
kystkommunene sør i fylket har flere nybygde 
strekninger, og nye er under planlegging. E134 
Haukelivegen binder sammen øst- og vestlandet, 
og fungerer også som en regional veg som binder 
sammen naturlige bo- og arbeidsmarkeder. Vestfold 
og Telemark har fem riksvegstrekninger; nr. 9, 19, 
36, 40 og 41. For Grenland havn og transporten på 
E18 er Rv. 36 som kobling til E134 spesielt viktig. 
Rv. 36 går også gjennom byområdet i Grenland.

Jernbane og togtilbud gjør 
regionen attraktiv

Gjennom Vestfold og Telemark går det tre 
togstrekninger; Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, 
som bindes sammen av Bratsbergbanen (figur 48). 
Dette er svært viktig infrastruktur for Vestfold 
og Telemark, både for innbyggere, næringsliv 
og utdanningsinstitusjonene. Vestfoldbanen er 
landets mest trafikkerte regiontogstrekning.190 
Sørlandsbanen har en avgjørende betydning for 
Midt- og Vest-Telemarkregionen.

Bratsbergbanen og Sørlandsbanen har stort 
potensiale for å binde Vestfold og Telemark 
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Figur 48. Antall på- og avstigninger (i tusen) per stasjon i 2019. 
Kilde: Jernbanedirektoratet
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sammen med Viken og Agder. Bratsbergbanen 
er en del av Tinnosbanen, som ble bygget for å 
transportere kunstgjødsel fra Rjukan til Skien. 
Togtrafikken på strekningen Notodden – Tinnoset 
ble lagt ned i 1991 og fredet i 2011/2012. I 2015 
ble Tinnosbanen skrevet inn på UNESCOs 
verdensarvliste. Samferdselsdepartementet har 
bestilt en utredning fra Jernbanedirektoratet for 
å se på de samfunnsøkonomiske gevinstene og 
kostnadene ved istandsetting av Tinnosbanen enten 
til ren museumsbane eller til en jernbanestrekning 
som også kan transportere gods og tømmer.

Som en del av InterCity-utbyggingen skal 
Vestfoldbanen bygges ut med sammenhengende 
dobbeltspor og nye stasjoner i Vestfold og Telemark. 
En moderne jernbane vil bidra til kortere reisetid, 
et bedre togtilbud og knytte sammen bo- og 
arbeidsregioner.

På lengre sikt vil utbygging av Grenlandsbanen 
(figur 45) koble sammen Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen og skape nye muligheter. 
Grenlandsbanen vil sammen med E18 danne et 
godt grunnlag for å videreutvikle et felles bo- og 
arbeidsmarked også mot Agder, og dermed styrke 
den nye regionen.

Antall av- og påstigninger ved stasjonene langs 
Vestfoldbanen har økt med 17 % fra 2017 til 2019. 
Mye av økningen skyldes nok Eidangerparsellen 
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Foto: Eva Susanne Drugg

Foto: Trine Orten Groven

som åpnet i september 2018, og reduserte 
reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med 25 
minutter. Av- og påstigninger ved stasjonene langs 
Sørlandsbanen er redusert med 2 % fra 2017 til 
2019, men ved Bø stasjon, som har flest reisende, 
har det vært en økning på 5 %.191 

Luftfart

Sandefjord lufthavn Torp er en sentral del av 
Vestfold og Telemark sin transportløsning, med 
1,5–2 millioner passasjerer hvert år.192 Torp 
gir et viktig bidrag til å dekke reisebehovet for 
eksisterende næringsliv, men flyplassen er også av 
strategisk betydning og en viktig forutsetning for 
eksisterende og ny næringsvirksomhet. Notodden 
lufthavn er en ikke-statlig lufthavn med betydning 
for både lokalt og regionalt næringsliv. Både Torp og 
Notodden har flyskole.

Godstransport på bane og over 
havn

Vestfold og Telemark har flere viktige havner og 
fergeforbindelser. Grenland havn, Larvik havn og 
Slagen terminal i Tønsberg er blant landets 32 
stamnetthavner og en viktig del av det nasjonale 
godstransportsystemet. Videre er Grenland havn, 
Larvik havn, Sandefjord havn og Horten havn viktige 

fergeforbindelser for persontransport og frakt 
av gods.

Logistikk og transportrelaterte virksomheter er en 
bransje i vekst, og med stadig flere arbeidsplasser. 
Interregional plan for intermodal godstransport i 
Telemark og Vestfold setter som mål å etablere 
fylket som et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig 
transport av gods på sjø og bane.193 Dette skal blant 
annet oppnås ved å fremme Jyllandskorridoren 
som en nasjonal hovedåre for transport av gods. 
Jyllandskorridoren går over havnene i Grenland, og 
Larvik til Hirtshals/Fredrikshavn via Aalborg/Aarhus 
og videre til Flensburg-Hamburg. Korridoren er en 
del av EUs transportnettverk TEN-T (Scan-Med) 
og nasjonale utenlandskorridorer på vei og bane i 
Nasjonal transportplan.

Vestfold og Telemark har i dag to tømmerterminaler i 
bruk, begge i Midt-Telemark. Terminalene er plassert 
inne i sentrum i Lunde og Bø, og det er behov for en 

ny lokalisering. Jernbanedirektoratet skal avklare en 
framtidig felles ny terminal som vil øke potensialet 
for frakt av tømmer på bane.

Lokaliseringen av mange av havnene i Vestfold og 
Telemark gjør arealene rundt havnene attraktive 
både for næringsutvikling og byutvikling. Det 
arbeides også med å redusere utslipp fra skips-
trafikken gjennom tiltak for landsstrøm og mer 
miljøvennlige ferger.
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