Kommuneprofil
Horten kommune
2020
Oppdatert desember 2020

Tips
Bruk av tekst i sirkel grupperer
Fakta om befolkning, næring,
innhold og gjør at titler i toppen
opplæring, folkehelse,
ikke trenger å bli så lange.
samferdsel, natur og miljø, og
Budskapet blir mer tilgjengelig.
kultur og fritid
Hvit sirkel er et foretrukket
grafisk element på forsider.
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Horten kommune
Befolkning
27 503 per
3.kvartal 2020

Landareal
69 km2

Totalareal
71 km2

Byer/steder
Horten
(administrasjonssenter),
Åsgårdstrand
Skoppum, Borre
og Nykirke

Befolkning
Horten kommune har hatt en beskjeden folkevekst med 0,6 % fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Kommunen
har hatt fødselsunderskudd fra 2016, og det er derfor nettoinnvandring og netto innenlands flytting
som har stått for veksten i kommunen.1 16,5 % av befolkningen er innvandrere. I Vestfold og
Telemark er det bare Sandefjord og Skien som har høyere andel innvandrere. 21 % av innvandrerne i
Horten er arbeidsinnvandrere.2 Horten er den kommunen med minst landareal i Vestfold og
Telemark. Samtidig er kommunen landets 9. tettest befolkede kommune, med 396 personer per km2
landareal. Horten og Porsgrunn har høyest andel av befolkningen bosatt i tettbygd strøk i fylket,
med 95 % mot 82 % i Vestfold og Telemark som helhet.3

Næring og arbeid
I 2019 hadde Horten 11048 arbeidsplasser. 6 814 (63 %) av disse var i privat sektor, mens 3 973
(37 %) var i offentlig sektor.4 56 % av arbeidstakerne bosatt i kommunen jobber også i Horten.
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17% pendler til Tønsberg, mens 9 % pendler til Drammen, Bærum, Asker og Oslo. Kommunen har
størst innpendling fra Tønsberg, Holmestrand og Re.5
Horten industripark med 250 000 m2 industri og næringsliv ligger midt i det historiske hjertet av
Horten. Industriparken har 50 leietagere med ca. 900 ansatte, to dokker og 450 m dypvannskai.
Horten er kjent for sin store konsentrasjon av elektronikkbedrifter. Industrien i området ligger i
verdenstoppen innen anvendt mikro- og nanoteknologi. GE Vingmed Ultrasound produserer
medisinske ultralydscannere og andre medisinske elektronikkinstrumenter, Simrad og Kongsberg
Maritime produserer navigasjonssystemer, simulatorer m.m., Norspace produserer elektronikk for
romfartsindustrien og SensoNor produserer sensorer for kollisjonsputer og dekktrykk. Horten har
ikke overraskende flest sysselsatte med minst fire års høyere utdanning. Denne andelen utgjør 13 %
av befolkningen i yrkesaktiv alder. I fylket som sådan utgjør denne gruppen 8 % av de sysselsatte,
mens landsgjennomsnittet er 12 %.6

Opplæring
Kommunen har 12 grunnskoler med til sammen 3 113 elever. Horten videregående skole er
skoleeksempelet på framtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen stod klar høsten 2019, og er
Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Skolen har 1 032 elever fordelt
på ni utdanningsprogram.7 På Bakkenteigen ligger ett av USN sine campus med over 80 studier og
4 960 studenter. Forskningsparken Vestfold Innovation Park ligger også på Bakkenteigen, og er et
møtested mellom industri, akademia og virkemiddelapparatet og et samlingspunkt for kunnskapsutvikling, forskning og nyskapning, blant annet innenfor mikro- og nanoteknologi og maritime
applikasjoner. RS Sjøredningsskolen ligger på Langgrunn i Horten.

Folkehelse
Menn og kvinner i Horten lever i snitt til de er henholdsvis 78,4 og 82,4 år. Dette er noe under
fylkesgjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller i levealder etter utdanning: Personer med
høyere utdanning lever i snitt 6,3 år lenger enn dem med bare grunnskoleutdanning.8 Psykisk helse
er en utfordring i Horten, slik som mange andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2017 oppga 19 %
av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager.9 Kommunen har også en del
levekårsutfordringer, slik som mange innbyggere som mottar stønad til livsopphold og mange barn i
lavinntektsfamilier.10 Kommunen er kjent for folkehelseprosjektet Helsefremmende oppvekst
(HOPP), et tverrfaglig kommunalt samarbeid som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og
unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet.
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Samferdsel
Med fergeforbindelse til Moss og E6 er Horten knutepunkt for kommunikasjon i Oslofjordregionen
og mot kontinentet. Horten-Moss er landets mest trafikkerte ferjesamband, og Bastø Fosen fraktet i
2018 over 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner passasjerer mellom Horten og Moss. Selskapet
investerer nå i en ny batteriferge som skal være klar i januar 2021. For å legge til rette for økt fart og
flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for
Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg). Strekningen er på totalt 13,6 kilometer og skal stå
klar i 2024. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. I 2017 var 58 % av
kommunens klimagassutslipp fra sjøfart, etterfulgt av veitrafikk med 32 %.11
Kystverkets beredskapsavdeling, IKT Senter samt en sjøtrafikksentral er lokalisert i Horten.

Natur og miljø
Kyststien i Horten (17 km lang) er en del av Nordsjøløypa, og strekker seg fra Falkensten/Løvøya i
nord til Åsgårdstrand i sør. Borrevannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Borrevannet og
våtmarkene rundt er vernet som naturreservat, og er et populært mål for fuglekikkere da det er
registrert over ca. 255 ulike fuglearter.12

Kultur og fritid
Karljohansvern var norsk marines hovedbase, og er et storslagent militærhistorisk kulturområde.
Området huser to statseide museer: et av verdens eldste marinemuseer der ubåten «Utstein» ligger,
samt Preus fotomuseum. Borrehaugene med Midgard vikingsenter og Gildehallen står sentralt i
fylkeskommunens vikingtidssatsing, som er et samarbeid med Vestfoldmuseene og kommunen.
Fylkeskommunen forvalter Borrehaugene for kommunen. Åsgårdstrand var tidligere et sentrum for
malere, først og fremst Edvard Munch. Huset Munch kjøpte er i dag en del av Vestfoldmuseene.
Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Horten kommune (for å velge kommune
og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne).
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Utarbeidet av analyseenheten
Vestfold og Telemark +

Finn flere tall for din kommune
på våre nettsider

www.vtfk.no/om-regionen

www.vtfk.no/statistikk
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