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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 



Porsgrunn kommune  1 

 

Kommuneprofil Porsgrunn kommune 2020 

Porsgrunn kommune 

 

Befolkning 
Fra 1.1.2016 til 1.1.2020 økte folketallet i Porsgrunn med 1,3 % eller 442 personer. Kommunen har 

de siste årene hatt fødselsunderskudd, samtidig som det har vært netto innenlands fraflytting. I 

2018 og 2019 var det imidlertid nettoinnflytting fra andre kommuner til Porsgrunn med totalt 172 

personer. Folkeveksten i kommunen har imidlertid i stor grad skyldtes nettoinnvandring, som har 

vært positiv over mange år.1 11 % av befolkningen i Porsgrunn er innvandrere. Det er flest med 

bakgrunn fra Polen, Litauen og Syria.2 Porsgrunn er sammen med Horten den kommunen i Vestfold 

og Telemark med høyest andel av befolkningen bosatt i tettbygde strøk (95 %). I fylket som helhet er 

andelen 82 %.3   

 
1 SSB tabell 06913 og 09588 
2 IMDi: Tall og statistikk 
3 SSB tabell 05212 

 

Befolkning 
36 448 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
161 km2 

Totalareal 
164 km2 

Byer/steder 

Porsgrunn 

(administrasjons-

senter), Brevik, 

Heistad, Herøya, 

Hovenga, 

Langangen, 

Skjelsvik, Moheim 

og Stridsklev 

 

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/05212/
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Næring og arbeid 
I 2019 hadde Porsgrunn 17 261 arbeidsplasser, der 72 % av disse var i privat sektor, mens 28 % var i 

offentlig sektor.4 Porsgrunn har nesten like mye inn- som utpendling. 51 % av de sysselsatte som er 

bosatt i kommunen jobber også i Porsgrunn. Det er ellers mye inn- og utpendling til de andre 

kommunene i Grenland.5 Prosessindustrien dominerer næringsvirksomheten i Porsgrunn. Tidligere 

var denne virksomheten en del av Norsk Hydro, men i dag er det Yara og Ineos som driver 

prosessanleggene for kunstgjødsel og polymer. Bilfinger Industrial Services Norway AS, Equinor,  

RHI Normag AS, Porsgrunds Porselænsfabrik, Isola AS, BEHA, Eramet og Norcem er andre viktige 

industriaktører i kommunen. Mange av virksomhetene er lokalisert i Herøya industripark, som huser 

rundt 80 leietakere med til sammen 2 500 ansatte. For industrien er all infrastruktur på plass: damp, 

kraftnett, gassforsyning og havner. Det er derfor attraktivt for bedrifter å etablere seg i kommunen. 

Samtidig har antall arbeidsplasser i industrien blitt redusert med 21 % eller drøye 700 arbeidsplasser 

de siste ti årene.6 Porsgrunn er av NHO rangert som nummer to i landet med tanke på nærings-

variasjon. Porsgrunn er i liten grad avhengig av enkelte bransjer eller et fåtall bedrifter. Det er kun 

Oslo som kan vise til en større variasjon. Sandefjord er nest best i fylket, og innehar 5 plasser 

nasjonalt.7 

Opplæring 
Kommunen har 18 grunnskoler (15 offentlige og 3 private) med til sammen 4 207 elever.  

Porsgrunn videregående skole har 950 elever fordelt på idrettsfag, kunst, design og arkitektur, 

studiespesialisering, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, IT og medieproduksjon, og 

teknikk og industriell produksjon.8 Universitetet i Sørøst-Norge har en av sine åtte campuser i 

Porsgrunn, med 2 770 studenter (15 % av studentene ved USN).9 I Porsgrunn kan man utdanne seg 

til å bli ingeniør, barnevernspedagog, sykepleier, vernepleier, lærer eller barnehagelærer. I Eidanger 

ligger Grenland folkehøgskole. 

Folkehelse 
Menn og kvinner i Porsgrunn lever i snitt til de er henholdsvis 78,3 og 82,8 år. Det er litt lavere enn 

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

høyere utdanning lever i snitt 7,7 år lengre enn de med bare grunnskole.10 Psykisk helse er en 

utfordring i Porsgrunn, slik som mange andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2018 oppga 17 % av 

ungdomsskoleelevene i Porsgrunn at de hadde mange psykiske plager.11  Andelen unge som 

opplever at de har et trygt nærmiljø er på 80 %. Dette er lavt i forhold til fylke- og landssnittet som 

er på henholdsvis 85 og 87 %.  En mer generell utfordring for Porsgrunn er høy andel svevestøv på 

 
4 SSB tabell 07979 
5 SSB tabell 03321 
6 SSB tabell 07984 
7 NHO: Kommune-NM 
8 Skoleporten 
9 Universitetet i Sørøst-Norge 
10 Kommunehelsa statistikkbank 
11 Ungdata  

 

https://www.yara.no/
https://www.ineos.no/
https://www.is-norway.bilfinger.com/
https://www.equinor.com/
https://www.rhimagnesita.com/
https://www.porsgrund.com/no/
https://www.isola.no/om-isola/fabrikker
https://www.beha.no/om-beha/
https://eramet.no/var-virksomhet/porsgrunn/
https://www.norcem.no/no
https://www.heroya-industripark.no/
https://www.porsgrunn.vgs.no/
https://www.usn.no/
https://grenland.fhs.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://www.ssb.no/statbank/table/07984/
http://kommunenm-test.lamp02.nho.no/?cmd=resultat&fnr=38&knr=3815&ind=3
https://skoleporten.udir.no/
https://www.usn.no/om-usn/rapporter-og-dokumenter/nokkeltall
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
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9,9 ug/m3. Dette er tett opp til grenseverdien på 10 ug. Dette ligger over blant annet Oslo som har 

8,1. Snittet for fylket er 6,3 ug/m3. Landet for øvrig ligger på 5,4 ug/m3.12 

Samferdsel 
E18 kommer inn i kommunen sørfra over Grenlandsbrua og fortsetter over Eidangerhalvøya før den 

dreier østover i retning Larvik. Det skal nå bygges ny E18 gjennom Porsgrunn. Anskaffelse av 

entreprenør for å bygge den 17 km nye firefeltsveien mellom Langangen og Rugtvedt pågår i 2020. 

Fra E18 går to hovedveier mot Porsgrunn sentrum. Fylkesvei 32 kommer fra Moheim og fortsetter 

mot Skien øst for elva. Riksvei 36 kommer fra Skjelsvik, krysser elva rett sør for Porsgrunn sentrum 

og er innom Skien før den fortsetter videre mot Ulefoss, Bø og Seljord. Porsgrunn har for øvrig 74 

km fylkesvei og 244 km kommunal vei.13 Porsgrunn har jernbaneforbindelse nordover via 

Bratsbergbanen til Nordagutu der det er påkobling til Sørlandsbanen og østover via Vestfoldbanen. 

På den 10 km lange Brevikbanen går det godstrafikk. Banen er tilknyttet Vestfoldbanen. 

Konseptvalgutredning Grenlandsbanen (KVU) var klar i 2016. KVUen vurderer en sammenkobling av 

Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, der Porsgrunn vil være en aktuell stasjon. Saken ligger nå hos 

samferdselsdepartementet. Porsgrunn kommune er også en del av Bypakke Grenland.  

Natur og miljø 
Porsgrunn har en kystlinje langs fastlandet på nesten 85 km sør i kommunen, med mange flotte 

badeplasser og muligheter for båtturer i skjærgården. Kommunen er sammen med de fleste andre 

grenlandskommunene med i Grenland friluftsråd, som arbeider med å få flest mulig til å ta del i et 

aktivt liv under åpen himmel.  

48 % av klimagassutslippene i regionen stammer fra Porsgrunn. Den største kilden til utslipp i 

Porsgrunn er industrien, som står for 93 % av klimagassutslippene. Samtidig er nedgangen i utslipp 

fra industrien i Porsgrunn den viktigste årsaken til nedgangen i klimagassutslipp fra Vestfold og 

Telemark de siste årene. Statens senter for utvikling av CO2-håndteringsprosjekter, Gassnova, ligger i 

Porsgrunn, og Norcem er blant bedriftene som deltar i forsøkene med fullskala CO2-fangst nasjonalt. 

Solberg-regjeringen lanserte den 21. september karbonfangstprosjektet «Langskip»14ved Norcems 

sementfabrikk. Det er kalt det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Co2 skal fanges 

ved sementfabrikken for å så transporteres til en mottaksterminal ved øygarden i Vestland. Før det 

hele blir pumpet ned til et lager under havbunnen. 

Kultur og fritid 
I 2013 fikk Porsgrunn etter mange års arbeid sitt eget kulturhus, Ælvespeilet. Kommunen har flere 

museer, blant annet DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter, Brevik bymuseum og 

Porselensmuseet. Grenland friteater er en av Norges eldste friteatergrupper med til sammen ca. 25 

 
12 Folkehelseprofil Prsgrunn 
13 SSB tabell 11845 
14 Regjeringa 

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-langangen-rugtvedt/
https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Bratsbergbanen/
https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Sorlandsbanen/
https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Vestfoldbanen/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/jernbanesektoren/jernbanenettet-i-norge/banestrekningene/ny-side/
https://www.banenor.no/Nyheter/Utredninger/Jernbaneverkets-Utredninger/kvugrenlandsbanen/
https://bypakka.no/
https://www.visittelemark.no/porsgrunn/ting-a-gjore/aktiviteter/batturer
http://www.grenlandfriluftsrad.no/
https://gassnova.no/
https://www.elvespeilet.no/
http://www.du-verden.no/
https://www.telemarkmuseum.no/andre-museer/brevik-bymuseum/
https://www.telemarkmuseum.no/porselensmuseet/
https://grenlandfriteater.no/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.ssb.no/statbank/table/11845
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-lanserer-langskip-for-fangst-og-lagring-av-co2-i-noreg/id2765288/
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årsverk, og har holdt til i Porsgrunn siden de startet i 1976. Hvert år arrangerer de blant annet 

Porsgrunn internasjonale teaterfestival.  

  

Finn flere tall for din kommune 

på våre nettsider 

www.vtfk.no/statistikk 

Utarbeidet av analyseenheten 

Vestfold og Telemark + 

www.vtfk.no/om-regionen 

https://pitfestival.no/
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 

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


