
 

  

  

   

  

Kommuneprofil 
Sandefjord 
kommune 2020 

Oppdatert desember 2020 

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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Sandefjord kommune 

 

Befolkning 
Sandefjord er den mest folkerike kommunen i Vestfold og Telemark. Fra 1.1.2016 til 1.1.2020 økte 

folketallet i Sandefjord med 350 innbyggere eller 0,6 %. Kommunen har både hatt fødselsoverskudd, 

innenlands nettoflytting og nettoinnvandring over mange år.1 Kommunen har særlig hatt tilflytting 

fra Tønsberg, Færder og Bærum de siste årene.2 15 % av innbyggerne i Sandefjord er innvandrere. 

Det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Irak. Sammenliknet med andre kommuner i 

regionen har Sandefjord en særlig høy andel arbeidsinnvandrere (28 % av innvandrerne).3 Det er 

forventet økning av folketallet også framover. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolknings-

framskriving vil det være 67 392 sandefjordinger i 2030, og hele 72 187 i 2050.4 

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

 

Befolkning 
64 198 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
414 km2 

Totalareal 
422 km2 

Byer/steder 

Sandefjord 

(administrasjons-

senter), Stokke, 

Andebu, 

Melsomvik, 

Kodal, Fossnes 

og Høyjord.   

 

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 2019 hadde Sandefjord kommune 29 756 arbeidsplasser. 22 963 (78 %) av disse var i privat sektor, 

mens 6 793 (22 %) var i offentlig sektor.5 Sandefjord har fylkets høyeste andel av sysselsatte i privat 

sektor. Fylkessnittet er 62.6 %.6 Blant de sysselsatte i Sandefjord er det 66 % som også bor i 

kommunen. Det er ellers mye inn- og utpendling mellom Sandefjord og nabokommunene Tønsberg 

og Larvik.7 Sandefjord var landets ledende hvalfangstby fram til norsk hvalfangst i Antarktis tok slutt 

i 1960-årene. Sandefjord kommune har i dag en variert industri, herunder kjemisk og grafisk industri, 

samt verksted-, tre- og næringsmiddelindustri og rederivirksomhet.  

Malingsprodusenten Jotun, som ble etablert i 1926, er kommunens største private bedrift målt i 

antall ansatte. Jotunkonsernet har i alt 62 selskaper og 40 produksjonsanlegg i alle verdensdeler 

med mer enn 9 800 ansatte. Av disse arbeider ca. 1 000 personer i Sandefjord, der hovedkontoret til 

selskapet ligger. Jotun bygger et nytt konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Prosjekt 

Gimle skal totalt romme ca. 650 ansatte og innflytting i lokalene var planlagt gjennomført første 

kvartal 2020. Fatland AS har en av sine fire avdelinger i Sandefjord. Fatland Sandefjord AS 

produserer først og fremst pølser og pålegg, har en omsetning på 400 millioner kroner, og 140 

ansatte. I Sandefjord ligger også Fatland Salg AS som er en felles salgsbedrift for industribedriftene i 

Fatland-gruppen. Komplett AS er Nordens største netthandelsaktør og har sitt hovedkontor i 

Sandefjord. Fra hovedlageret i Sandefjord betjenes kunder i Norge, Sverige og Danmark.  

Sandefjord er en betydelig landbrukskommune med hovedvekt på korndyrking, samt en del potet- 

og grønnsakdyrking. Husdyrhold av storfe, svin og høns er også viktig. I den nordlige delen av 

kommunen er det betydelig skogavvirkning.  

Opplæring 
Kommunen har 32 grunnskoler med til sammen 7 596 elever.8 Sandefjord har to offentlige 

videregående skoler: Sandefjord videregående skole (Norges største) med 1 948 elever og Melsom 

videregående skole med 205 elever. I tillegg har kommunen tre private videregående 

skoler: Gjennestad videregående skole (141 elever), Signo videregående skole (18 elever) 

og Skagerak International School (186 elever). I Sandefjord ligger også Skiringssal folkehøgskole som 

eies av Vestfold fylkeskommune. Signo videregående skole er friskole for elever med hørsels-

nedsettelser i kombinasjon med andre funksjonsnedsettinger. De tar imot elever fra hele landet.  

Folkehelse 
Menn og kvinner i Sandefjord lever i snitt til de er henholdsvis 79,1 og 83,1 år. Dette er omtrent som 

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

 
5 SSB tabell 07979 
6 NHO 
7 SSB tabell 03321 
8 Skoleporten 

 

https://www.jotun.com/no/en/corporate
https://www.jotun.com/no/en/corporate/about-jotun/prosjektgimle/index.aspx?q=Status
https://www.jotun.com/no/en/corporate/about-jotun/prosjektgimle/index.aspx?q=Status
https://www.fatland.no/newsread/index.aspx
https://www.komplettgroup.com/no/forside/
https://www.vfk.no/sandefjord-vgs/
https://www.vfk.no/Melsom-vgs/
https://www.vfk.no/Melsom-vgs/
https://www.gjennestadvgs.no/
https://www.signo.no/virksomheter/signo-skole-og-kompetansesenter/
https://www.skagerak.org/page.cfm?p=1
https://www.vfk.no/skoler/sandefjord-folkehoyskole/
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
http://kommunenm-test.lamp02.nho.no/?cmd=resultat&fnr=38&knr=3803&ind=6
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://skoleporten.udir.no/


Sandefjord kommune  3 

 

Kommuneprofil Sandefjord kommune 2020 

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

er en utfordring i Sandefjord, slik som mange andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2017 oppga  

17 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager.10 Kommunen har også en del 

levekårsutfordringer, slik som lavt utdanningsnivå, mange som mottar stønad til livsopphold og en 

høy andel barn i lavinntektsfamilier.11 Til tross for et bredt skoletilbud i kommunen er andelen med 

VGS eller høyere utdanning blant gruppen 30-39 på 76 %.  Dette er litt lavere en fylkessnittet på  

77 % og noe under landssnittet på 80 %.12 

Samferdsel 
Vestfoldbanen har tre stasjoner i kommunen: Stokke, Torp og Sandefjord. Det er nå enighet om 

hvor ny trasé forbi Torp og gjennom kommunen skal ligge. Dette vil utløse nye muligheter for 

næringsutvikling i området. E18 krysser kommunen vest for Stokke og Sandefjord. Fra Torp 

Sandefjord lufthavn er det direkte rutefly til fem byer i Norge og 30 steder i Europa. Det er i dag  

få skipsanløp i havna, bortsett fra fergeforbindelse til og fra Strömstad i Sverige. Om sommeren  

går det ferge mellom Engø, Sandefjord og Vestgården og Tangen på Veierland.  

Natur og miljø 
Sandefjord har femte høyest utslipp av klimagasser blant kommunene i Vestfold og Telemark.  

42 % av utslippene i Sandefjord stammer fra veitrafikk, etterfulgt av 20 % fra sjøfart og 16 % fra 

jordbruket.13 Akersvannet som ligger ved tettstedet Stokke er kjent som et svært godt fiskevann. Det 

er knapt noen vann i landet som har større produksjon av fisk pr. dekar enn nettopp her.14 Her er 

både abbor, gjedde, brasme, sørv, vederbuk, ørekyte og ål. Gjørs er satt ut i vannet. Den største 

gjedda skal ha vært på nærmere 20 kilo. Den ble skutt med hagle rett etter siste verdenskrig under 

gjeddeleiken om våren. 

Kultur og fritid 
Sandefjord er regionens sjette største hyttekommune med 2 797 fritidsboliger.15 48 % av fritids-

boligene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden år 2000 har antallet 

fritidsboliger i strandsonen økt med 13 % eller 151 hytter.16  

I Sandefjord er det gjort tallrike funn fra bronsealderen og vikingtiden. Gokstadskipet ble gravd ut i 

1880 ved Gokstadhaugen like nordøst for Sandefjord sentrum. Høyjord stavkirke er en av 

kommunens fire middelalderkirker. Hvalfangstmuseet i Sandefjord er en del av Vestfoldmuseene 

IKS, som har administrasjonssenter i Sandefjord.  

 
9 Kommunehelsa statistikkbank 
10 Ungdata  
11 Folkehelseprofil for Sandefjord kommune 
12 Kommunehelsa statistikkbank 
13 Miljødirektoratet 
14 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
15 SSB tabell 05467 
16 SSB tabell 06505 

https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Vestfoldbanen/
https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2019/en-historisk-dag-for-sandefjord/
https://www.torp.no/
https://www.torp.no/
https://www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset/utstillinger/gokstad/gokstadfunnet.html
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Den-norske-kirke-i-Sandefjord/om-oss/artikkelliste-kirkebygg/hoyjord-stavkirke/
https://vestfoldmuseene.no/hvalfangstmuseet/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
https://fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.fylkesmannen.no/nb/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/verneomrader/vestfolds-verneomrader/akersvannet-naturreservat/
https://www.ssb.no/statbank/table/05467/
https://www.ssb.no/statbank/table/06505/
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Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Sandefjord kommune (for å velge 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 

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://tfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5747860171614dcdb46cb1f1df20ce21
http://www.vtfk.no/statistikk
https://www.vtfk.no/meny/om-regionen

