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Tips 

Bruk av tekst i sirkel grupperer 

innhold og gjør at titler i toppen 

ikke trenger å bli så lange. 

Budskapet blir mer tilgjengelig. 

Hvit sirkel er et foretrukket 

grafisk element på forsider. 

Fakta om befolkning, næring, 

opplæring, folkehelse, 

samferdsel, natur og miljø, og 

kultur og fritid 
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Holmestrand kommune 

 

Befolkning 
Holmestrand er en av de kommunene i Vestfold og Telemark med sterkest befolkningsvekst.  

Fra 1.1.2016 til 1.1.2020 økte folketallet med 6,5 %. Veksten skyldtes både innvandring, fødsels-

overskudd og innenlandsk tilflytting.1 De siste årene har kommunen hatt mest tilflytting fra 

Drammen, Lier, Svelvik, Røyken og Oslo.2 Det er særlig Sande-delen av kommunen som opplever 

sterk vekst. 12 % av innbyggerne i Holmestrand er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra 

Polen, Litauen og Tyskland.3 Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving vil Holmestrand 

få en befolkningsvekst på 20 % eller nærmere 5 000 innbyggere fra 2020 til 2050.4 Sande-delen av 

kommunen har imidlertid i mange år hatt en sterkere befolkningsvekst enn det SSBs befolknings-

framskrivinger tilsier. Både i Sande og Holmestrand er det satt av store arealer for boligbygging og 

næringsutvikling i lang tid framover.  

 
1 SSB tabell 06913 og 09588 
2 Panda analyse 
3 IMDi: Tall og statistikk 
4 SSB tabell 12882 

 

Befolkning 
24 903 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
412 km2 

Totalareal 
432 km2 

Byer/steder 

Holmestrand 

(administrasjons-

senter), Sande, 

Hof, Eidsfoss og 

Sundbyfoss 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/06913
https://www.ssb.no/statbank/table/09588
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/
https://www.ssb.no/statbank/table/12882
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Næring og arbeid 
I 2018 hadde Holmestrand 7 446 arbeidsplasser. 67 % av disse var i privat sektor, mens 33 % var i 

offentlig sektor.5 Bare 41 % av arbeidstakerne bosatt i kommunen jobber også i Holmestrand. Det er 

særlig stor utpendling til Drammen, Oslo, Lier, Bærum og Asker (til sammen 33 % av arbeidstakerne i 

kommunen).6 Næringslivet i Holmestrand er variert og mangfoldig med flere store bedrifter som 

Hydro aluminium, Bergene Holm, Nordisk aviation products  og NOAH, og mange mindre bedrifter. 

Et viktig nærings- og klimaprosjekt i kommunen er Bergene Holms planer om å bygge fabrikk for 

biodrivstoff (biozin) i forbindelse med Haslestad Bruk i Hof. Kommunen har også mye jordbruk, med 

hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær. Det blir satset stort på økologisk dyrking. 

Kommunen er en av regionens største skogeiere, noe som også innebærer et stort forvaltnings-

ansvar.   

Kommunen opplever stor investeringsvilje i næringslivet, mye på grunn av sin strategiske nærhet 

til Osloregionen. Kommunen omtaler seg selv som «Porten til Vestfold». E18 er en viktig akse for 

utvikling, med både Bentsrud og Hanekleiva definert som regionale næringsområder. Bentsrud Vest 

er ferdigregulert og for Bentsrud Syd er planarbeidet startet opp. I Hanekleiva har nærheten til 

Drammens- og Osloregionen en stor betydning. ASKO etablerer her sitt hovedlager vest for 

Oslofjorden, og Ramberg Transport - Logistikk flytter sitt hovedkontor med 90 arbeidsplasser hit. Å 

være en næringsoffensiv kommune betyr også at kommunen må ha tilbud som gjør at det er godt å 

bo og jobbe der. Det pågår en omfattende sentrumsutvikling i både Sande, Hof og Holmestrand som 

vil styrke kommunen som en «flersenterkommune».   

Opplæring 
Kommunen har 10 grunnskoler med til sammen 2 499 elever. I tillegg er det to videregående skoler: 

Sande videregående skole (455 elever fordelt på seks utdanningsprogram) og Holmestrand 

videregående skole (250 elever fordelt på fem utdanningsprogram).7  

Folkehelse 
Menn og kvinner i Holmestrand lever i snitt til de er henholdsvis 78,7 og 83,3 år. Dette er omtrent 

som fylkesgjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller i levealder etter utdanning: personer 

med høyere utdanning lever i snitt 6,9 år lenger enn dem med bare grunnskoleutdanning.8 Psykisk 

helse er en utfordring i Holmestrand slik som mange andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2017 

oppga 13 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager.9 Dette er noe under 

fylkessnittet på 15 %. 

 

 
5 SSB tabell 07979 
6 SSB tabell 03321 
7 Skoleporten 
8 Kommunehelsa statistikkbank 
9 Ungdata  

https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/hydro-worldwide/europe/norway/holmestrand/hydro-aluminium-rolled-products-as/
https://www.bergeneholm.no/om-oss/sagbruk-hoevleri/avd.-haslestad
http://www.nordisk-aviation.com/
https://www.noah.no/
https://asko.no/
https://www.ramberg.no/
https://nyweb.vfk.no/skoler/sande-vgs/
https://nyweb.vfk.no/skoler/holmestrand-vgs/
https://nyweb.vfk.no/skoler/holmestrand-vgs/
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://skoleporten.udir.no/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
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Samferdsel 
Hovedåren for veitransporten er E18 med firefelts motorveg gjennom kommunen. Fra E18 fører 

fylkesvei 315 ned til bysentrum. Fylkesvei 35 mellom Tønsberg og Hokksund betjener den vestlige 

delen av kommunen. Det er flere store veiprosjekter i kommunen. Fv. 900 gjennom Holmestrand 

sentrum skal flyttes bort fra Langgata for å oppnå bedre trafikksikkerhet og framkommelighet i 

sentrum. Fv. 313 ved Klokkerjordet i Sande skal legges om med planlagt ferdigstillelse våren 2021. 

Dette er en del av områdeplanen for Sande. 

Kommunen har to jernbanestopp langs Vestfoldbanen: Sande stasjon og Holmestrand stasjon. 

Sistnevnte åpnet høsten 2016 som ny stasjon 160 m inne i Holmestrandfjellet. En heis gjennom 

fjellet binder øvre og nedre deler av Holmestrand sammen. Stasjonen er en del av det nye 14,2 km 

lange dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke som stod ferdig samtidig og reduserte reisetiden med 

5 minutter.   

Natur og miljø 
Holmestrand har en rekke turmuligheter inkludert kyststi som går gjennom hele kommunen, samt 

en rekke badeplasser. Kommunen har totalt en 31,1 kilometer lang kystlinje og øyene, Bjerkøya, 

Gåserompa, Killingholmen, Kommersøya og Langøya. Til tross for mange års industrivirksomhet på 

Langøya så er en stor del av Langøya vernet som et naturreservat. Naturreservatet omfatter hele 

østkysten samt nord- og sørenden, og er på om lag 215 dekar. 

Kultur og fritid 
På Eidsfoss er Norges best bevarte jernverkssamfunn. Jernverket Eidsfoss er Vestfoldmuseenes 

virksomhet på Eidsfoss. Vestfoldmuseene drifter også Aluminiummuseet, som formidler utviklingen 

og produkthistorien til aluminium i Holmestrand. I Hof sentrum skal det bygges nytt flerbrukshus. 

Nye Hof tannklinikk innlemmes i bygget, som også skal inneholde bibliotek, kommunale tjenester 

(helsestasjon, barnevern m.m.), fastlegekontor og arealer til disposisjon for frivillighet. 

https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Vestfoldbanen/
https://www.visitvestfold.com/no/holmestrand/aktiviteter/?tlp=4804293&name=Kyststien-i-Holmestrand
https://www.noah.no/for-kunder/mottaks-og-behandlingssteder/langoya/naturperlen/
https://visiteidsfoss.no/
https://vestfoldmuseene.no/jernverket-eidsfoss/eidsfoss-jernverksmuseum/
https://vestfoldmuseene.no/aluminiummuseet/
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Finn flere tall for din kommune 

på våre nettsider 

www.vtfk.no/statistikk 

Utarbeidet av analyseenheten 

Vestfold og Telemark + 

www.vtfk.no/om-regionen 

http://www.vtfk.no/statistikk
https://www.vtfk.no/meny/om-regionen
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  
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Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


