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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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Larvik kommune 

Befolkning 
Fra 1.1.2016 til 1.1.2020 økte folketallet i Larvik med 863 innbyggere (1,9 %). Kommunen har hatt 

fødselsunderskudd, men nettoinnflytting og nettoinnvandring over mange år.1 Kommunen har 

særlig hatt tilflytting fra Sandefjord, Bergen og Holmestrand.2 Nesten 12 % av innbyggerne i Larvik 

kommune er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Syria.3  

Næring og arbeid 
I 2019 hadde Larvik 19 090 arbeidsplasser. 71 % av disse var i privat sektor, mens 29 % var i offentlig 

sektor. Siden 2015 har det vært en god vekst i antall arbeidsplasser i Larvik, spesielt innen privat 

sektor, men i 2019 var det en nedgang med 177 arbeidsplasser.4 65 % av sysselsatte bosatt i 

kommunen jobber også i Larvik. Larvik har en lav inn- og utpendling sett i forhold til nabo-

kommunene og er således mindre integrert i det regionale arbeidsmarkedet. Utpendling foregår 

 
1 SSB tabell 06913 og 09588 
2 Panda analyse 
3 IMDi: Tall og statistikk 
4 SSB tabell 07979 

 

Befolkning: 
47 421 per 

3.kvartal 2020 

Landareal: 772 

km2 (totalareal 

813 km2) 

Byer/steder 

Larvik 

(administrasjons-

senter) og 

tettstedene 

Stavern, Helgeroa, 

Nevlunghavn, 

Tveteneåsen, 

Verningen, 

Kvelde, Svarstad, 

Lauve og Hem 

 

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/07979
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hovedsakelig til Sandefjord, Tønsberg, Skien og Porsgrunn, mens innpendling hovedsakelig kommer 

fra Sandefjord og Siljan.5 

Larvik kommune har en næringsstruktur preget av handel, industri, bygg og anlegg, og transport. 

Små og mellomstore virksomheter er i overvekt, og det er få store hjørnesteinsbedrifter. Verdi-

skapningen i næringslivet i Larvik er lavere enn i mange andre bykommuner i region, noe som kan 

skyldes kombinasjonen av bedriftsstørrelse og næringsstruktur.  

Larvik er for øvrig en viktig jordbrukskommune. Korndyrking er viktigste driftsform, men kommunen 

har også blant landets største areal til poteter og grønnsaker på friland.6 Larvik har også stor skog-

avvirking, og har en omfattende steinindustri (larvikitt). Etter Færder er Larvik regionens viktigste 

fiskerikommune. Campingturismen bidrar med en direkte omsetning på 69 millioner, med ring-

virkninger beregnet til ca. 300 millioner. Larvik har 4 828 registrerte fritidsbygninger, og er regionens 

nest største hyttekommune etter Vinje. Ingen kystkommune i landet har flere fritidsbygninger enn 

Larvik.7  

Trelastkonsernet Bergene Holm AS, stiftet i 1982, er kommunens største private bedrift målt i antall 

ansatte. Bedriften er landets største norskeide trelastfirma. Dagligvaregrossisten ASKO Vestfold og 

Telemark har størst omsetning av bedriftene som holder til i kommunen (5,6 millioner NOK). 

Treschow-Fritzøe AS, en av landets eldste bedrifter, har hovedkontor i Larvik. Bedriften eier bla. 

Fritzøe Engros AS, en ledende leverandør til byggevareforhandlere og trearbeidende industri. 

Teknologibedriftene Jotron og ABAX er også lokalisert i Larvik. Jotron utvikler radiokommunikasjon 

for luft- og skipsfart, og ABAX utvikler telematikksystemer for flåtestyring, elektronisk kjørebok osv. 

Larviksbedriften Nasta AS har høy omsetning, og driver import og salg av anleggsmaskiner. 

Opplæring 
Larvik har 21 barne- og ungdomsskoler, med til sammen 5 369 elever. Thor Heyerdahl videregående 

skole (1 543 elever) er fylkets nest største videregående skole med 10 utdanningsprogram.8 I Larvik 

ligger også Stavern folkehøyskole som eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 

Folkehelse 
Menn og kvinner i Larvik lever i snitt til de er henholdsvis 79,4 og 83,7 år. Dette er litt høyere enn 

fylkesgjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller i levealder etter utdanning: Personer med 

høyere utdanning i Larvik lever i snitt 6,7 år lengre enn de med bare grunnskoleutdanning.9 Psykisk 

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

17 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager.10  

 
5 SSB tabell 03321 
6 SSB tabell 06462 
7 SSB tabell 05467 
8 Skoleporten 
9 Kommunehelsa statistikkbank 
10 Ungdata  

https://www.bergeneholm.no/om-oss/sagbruk-hoevleri/avd.-larvik
https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-vestfold-telemark-as/
https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-vestfold-telemark-as/
http://www.fritzoe.no/
https://www.fritzoeengros.no/
https://jotron.com/
https://www.abax.com/no
https://www.nasta.no/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYoVAt3beDMtRJZPBOKd-RITWjkB0rH1Xf1od6tzRLzC95yw7TgtLhBoCOYIQAvD_BwE
https://nyweb.vfk.no/skoler/thor-heyerdahl-vgs/
https://nyweb.vfk.no/skoler/thor-heyerdahl-vgs/
https://stavernfhs.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/03321/
https://www.ssb.no/statbank/table/06462/
https://www.ssb.no/statbank/table/05467/
https://skoleporten.udir.no/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
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Samferdsel 
E18 passerer nord for Larvik sentrum. En stor del av tilgjengelige næringsarealer i kommunen ligger i 

nærhet til E18, noe som er en svært viktig lokaliseringsfaktor. Lokalisering av nytt dobbeltspor 

gjennom Larvik kommune, og ny jernbanestasjon i Kongegata i Larvik by, ble vedtatt av kommune-

styret høsten 2019 og gir muligheter for sentrumsutvikling. Larvik havn er en av Østlandets viktigste 

havner, med omfattende import og eksport av stein, varer, containergods og en omfattende 

passasjertrafikk (fergeforbindelse til Hirtshals). 

Natur og miljø 
Larvik kommune tilbyr en rekke natur- og friluftsopplevelser. Landets eldste kyststi strekker seg 35 

km. fra Helgeroa til Stavern. Her finner man også Mølen, en endemorene fra istiden bestående av 

stein av bergarter fra store deler av Østlandet. Mølen er del av UNESCOs Gea Norvegica Geopark. 

Over Larvik by rager Bøkeskogen, et yndet turområde som også er mye brukt til byfester og 

markeringer. Ved Steinsholt i Lågendalen ligger Skandinavias største klatrepark, Høyt & Lavt. 

Larvik kommune har utviklet sin egen miljøagent - Miljørn. Miljørn finner på artige aktiviteter som 

setter fokus på gode miljøtiltak for både barn og voksne. Han finnes på fysiske kort som ble laget i 

samarbeid mellom barnehagene, skolene og miljøavdelingen i Larvik, men har også fått sin egen 

instagramprofil. 11 

Kultur og fritid 
I Larvik finnes en rekke kulturminner. Bøkeskogen er Vestfolds største bevarte gravfelt fra yngre 

jernalder, og på Mølen finnes gravrøyser fra både jernalder og vikingtid. Kaupang i Tjølling er den 

eldste daterte bydannelsen i Norge. Larvik Museum har samlinger fra grevetiden og fra byens 

sjøfarts- og industrihistorie. Herregården er en vakker trebygning i barokkstil anlagt i 1674 som grev 

Gyldenløves residens og hovedsete for Laurvig grevskap. Denne ble fredet i 1923. I Larvik finner vi 

også Thor Heyerdals barndomshjem 

Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Larvik kommune (for å velge kommune 

og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre hjørne). 

 
11 Larvik kommune 

https://larvik-kommune.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3d8b059db25a45339cee9fcb9e03d115
http://www.larvik.havn.no/?lang=no_NO
https://www.geoparken.no/steder-aa-besoeke/larvik/moelen
https://hoytlavt.no/vestfold
https://www.larvik.kommune.no/natur-og-miljoe/miljoemoro-med-miljoern/
https://vestfoldmuseene.no/larvik-museum/
http://tfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5747860171614dcdb46cb1f1df20ce21
https://www.instagram.com/miljorn_larvik/
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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  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

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