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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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Skien kommune 

Befolkning 
Fra 1.1.2016 til 1.1.2020 økte folketallet i Skien med 1,8 % eller nesten 1 000 innbyggere. Veksten 

skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnvandring, mens netto innenlands innflytting har vekslet 

mellom å være positiv og negativ de siste årene.1 13 % av befolkningen i Skien er innvandrere. 50 % 

av disse har kommet som flyktninger eller som andre flyktningers familiegjenforente. Ingen andre 

kommuner i regionen har en så høy andel innvandrere med flyktningbakgrunn. De fleste 

innvandrerne i Skien har bakgrunn fra Polen, Somalia og Irak.2  

Næring og arbeid 
I 2019 hadde Skien 26 119 arbeidsplasser. 61 % av disse var i privat sektor, mens 39 % var i offentlig 

sektor.3 67 % av sysselsatte bosatte i kommunen jobber også i Skien. Det er ellers mye inn- og 

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

 

Befolkning 
55 054 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
719 km2 

Totalareal 
779 km2 

Byer/steder 

Skien 

(administrasjons-

senter og 

regionhovedstad), 

Gulset, Skotfoss, 

Åfoss, Nenset, 

Klyve, Menstad, 

Borgeåsen, 

Melum og 

Kilebygda. 

 

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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utpendling mellom de andre kommunene i Grenland. Skien er sammen med Tønsberg den eneste 

kommunen i fylket med nettoinnpendling, altså at flere sysselsatte pendler inn enn ut av 

kommunen.4 Skien er en gammel trelast- og industriby, men industriens betydning har blitt mindre 

de siste årene. I dag er Skien en viktig handels- og administrasjonsby, blant annet med mange 

arbeidsplasser hos Sykehuset Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skatt sør og 

Borgestadklinikken. Det er etablert næringsområder blant annet på Kjørbekk, Rødmyr og 

ved Voldsfjorden. ABB AS er en hjørnesteinsbedrift i Skien som produserer ringkabelanlegg, 

nettstasjoner for sekundær kraftdistribusjon og sikringsmateriell til hele verden. EFD induction er en 

høyteknologisk bedrift med 160 ansatte i Skien som tilbyr induksjonsvarmeprosesser til industri over 

hele verden. Skiensavdelingen av Norgesmøllene AS produserer mel og kornvarer. Skien er en viktig 

jordbrukskommune, både etter antall bruk og jordbruksareal. I 2018 var samlet jordbruksareal i drift 

på 38 988 dekar.5 Mye av arealet nyttes til korn. Produksjonen av poteter, grønnsaker og 

melk/storfekjøtt er også betydelig. Skien er også en av fylkets største skogbrukskommuner. 

Opplæring 
Kommunen har 25 grunnskoler med til sammen 6 400 elever. Skien har også tre offentlige og en 

privat videregående skole: Skien videregående skole med 939 elever fordelt på tre utdannings-

program, Hjalmar Johansen videregående skole med 548 elever fordelt på tre utdanningsprogram, 

Skogmo videregående skole med 882 elever fordelt på fem utdanningsprogram og Telemark 

Toppidrett Gymnas med 240 elever.6  

Folkehelse 
Menn og kvinner i Skien lever i snitt til de er henholdsvis 79 og 83 år. Dette er likt som fylkes-

gjennomsnittet. Det er imidlertid store forskjeller i levealder etter utdanning. Personer med høyere 

utdanning lever i snitt 6,7 år lenger enn dem med bare grunnskoleutdanning.7 Psykisk helse er en 

utfordring i Skien, slik som mange andre steder. I ungdataundersøkelsen i 2018 oppga 16 % av 

ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager.8 Kommunen har også store utfordringer 

med barnefattigdom. 18,9 % av barn under 18 år bor i lavinntektsfamilier, godt over gjennomsnittet 

i landet på 12,8 %.9  

Sammen med Porsgrunn utgjør svevestøv en stor utfordring i Skien med 9,6 µg/m³. Dette er litt 

under 10 µg/m³ som er øvre grense fra FHI, men langt over snittet for fylket 6,3 µg/m³ og landet for 

øvrig 5,4 µg/m³.10 

 
4 SSB tabell 03321 
5 SSB tabell 06462 
6 Skoleporten 
7 Kommunehelsa statistikkbank 
8 Ungdata  
9 SSB tabell 08764 
10 Folkehelseprofil for Skien 

 

https://www.sthf.no/
https://www.borgestadklinikken.no/
https://new.abb.com/
https://www.efd-induction.com/
https://www.mollerens.no/om-mollerens/
https://www.skien.vgs.no/
https://www.hjalmarjohansen.vgs.no/
https://www.skogmo.vgs.no/
https://ttgymnas.no/
https://ttgymnas.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/03321/
https://www.ssb.no/statbank/table/06462/
https://skoleporten.udir.no/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/08764/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Samferdsel 
Gjennom Skien sentrum går Fv. 32 som kommer fra E18 (Eidanger) og fortsetter mot Siljan og  

videre til Lågendalen. Denne veien er en del av den korteste veiforbindelsen Skien-Oslo. Sørvest i 

kommunen går Rv. 36. Dette er hovedvegen fra E18 til Seljord, der den møter E134. Skien har for 

øvrig 192 km fylkesvei og 420 km kommunal vei.11 Skien har jernbaneforbindelse nordover via 

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

Skien kommune er også en del av Bypakke Grenland. 

Natur og miljø 
Skien er Norges eneste by med en sluse midt i byen. Der starter Telemarkskanalen som løfter båter 

og passasjerer 72 m fra man starter i Skien til enden av kanalen på Dalen. Skien er en av veldig få 

byer der det kan fiskes laks i sentrum. I 2019 ble det fisket 1,9 tonn laks i Skiensvassdraget. Nord i 

kommunen ligger Svanstul, som er et populært utfartssted for hele Grenland. Deler av Svanstul-

området ligger i naturreservatet Skrim og Sauheradfjella, et stort sammenhengende skogsområde 

på 123 km2.  

Kultur og fritid 
Den verdenskjente dramatikeren Henrik Ibsen er født og oppvokst i Skien, og byen har mange 

attraksjoner og aktiviteter knyttet til dette. Byen har et rikt kulturliv med egen teaterscene  

(Teater Ibsen), kulturhus, en rekke kjente jazzmusikere og hele tre visningssteder for samtidskunst. 

Hvert år har byen egen matfestival: Mersmak. I Skien ligger også et av et av Norges største og mest 

komplette idrett- og fritidsanlegg, Skien fritidspark. Telemark museum har sin administrasjon i 

Brekkeparken i Skien. Brekkeparken er et friluftsmuseum med herregård, bondestuer og escape 

room.  

 

 
11 SSB tabell 11845 

https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Bratsbergbanen/
https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Sorlandsbanen/
https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Vestfoldbanen/
https://bypakka.no/
https://www.telemarkskanalen.no/
https://www.visittelemark.no/skien/ting-a-gjore/attraksjoner/henrik-ibsen
https://teateribsen.no/
https://www.ibsenhuset.no/?gclid=EAIaIQobChMI443ChtSo5wIVQeWaCh09VQ1OEAAYASAAEgIqZPD_BwE
https://www.visittelemark.no/skien/ting-a-gjore/attraksjoner/gallerier
https://www.mersmakiskien.no/
https://www.skienfritidspark.no/
https://www.telemarkmuseum.no/
https://www.telemarkmuseum.no/brekkeparken/
https://www.ssb.no/statbank/table/11845
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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 

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


