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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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Kommuneprofil Tønsberg kommune 2020 

Tønsberg kommune 

 

Befolkning 
Tønsberg kommune har hatt en sterk folkevekst de siste årene med 9 % vekst eller 4 656 innbyggere 

fra 1.1.2016 til 1.1.2020. Ingen andre kommuner i Vestfold og Telemark har hatt så sterk vekst. 

Tønsberg har både hatt fødselsoverskudd, nettoinnvandring og netto innenlandsk innflytting de siste 

årene.1 Nettotilflytting har særlig skjedd fra nabokommunene Horten, Holmestrand og Færder.2  

12 % av innbyggerne i Tønsberg er innvandrere. Det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og 

Irak.3 SSB framskriver i sitt hovedalternativ en vekst på 13 % eller omtrent 9 000 innbyggere i 

Tønsberg kommune fra 2020 til 2040. I samme tidsperiode vil antall innbyggere over 80 år fordobles, 

mens ser man på perioden fra 2020 til 2050 vil antallet nesten tredobles.4  

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

 

Befolkning 
56 760 per 

3.kvartal 2020 

Landareal 
326 km2 

Totalareal 
329 km2 

Byer/steder 

Tønsberg 

(administrasjons-

senter), Revetal, 

Sem, Vear, 

Barkåker, Våle, 

Eik, Fon, Hogsnes, 

Søndre Slagen, 

Vivestad og 

Volden  

 

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 Tønsberg 29 104 arbeidsplasser. 60 % av disse var i privat sektor, mens 40 % var i 

offentlig sektor.5 61 % av sysselsatte bosatt i den nye kommunen jobber også i Tønsberg. Tønsberg 

er sammen med Skien de eneste kommunene i fylket med nettoinnpendling. 15 450 personer 

pendler til Tønsberg for å jobbe, mens 9 753 tønsbergensere pendler ut av kommunen.6 Det er 

særlig høy innpendling fra Færder. Utpendlingen skjer i all hovedsak til Drammen, Asker, Bærum  

og Oslo.7  

Over en tredel av landarealet i Tønsberg består av dyrka mark, og kommunen har også mye 

skogdrift. Kommunen har stor husdyrproduksjon, særlig med gris og ammekyr, og har også store 

arealer med kornproduksjon, grovfôr og potetdyrking.  

Tønsberg har lange tradisjoner innenfor sjøfart, industri og handel. Næringslivet er i dag preget av 

allsidighet med overveiende små og mellomstore bedrifter. De viktigste industribransjene er 

næringsmiddelindustri, med blant annet avdeling av Nortura både på Revetal og i Tønsberg, 

Gårdsand AS på Revetal, Stangekylling i Tønsberg, Findus og Tine. Også verkstedindustrien er 

betydelig, særlig metallvareindustri, likeledes kjemisk industri med blant annet Essos raffineri på 

Slagentangen. Ellers finnes en større sølvvarefabrikk og landets eneste klokkestøperi på Nauen på 

Sem. Kommunen har ledende aktører innen samfunnssikkerhet og trygghet, og sterke miljøer innen 

bank/finans, jus, eiendom og markedsføring. På grunn av den høye befolkningsveksten, er det også 

høy bygge-aktivitet som igjen gir mange jobber innenfor bygg og anlegg. Det er kun Kongsberg som 

har hatt mer boligbygging per innbygger de siste 10 årene.8 Kommunen har flere viktige offentlige 

kompetansearbeidsplasser, blant annet hos fylkeskommunen, HELFO, Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB), Statens vegvesen, NVE region sør, Valgdirektoratet, Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark, og Sykehuset i Vestfold.  

Tønsberg kan skilte med fylkets høyeste sysselsettingsandel, med 88 % av befolkning mellom 20 – 66 

år sysselsatt. Tønsberg er rangert som nummer 22 i landet, og det er betydelig høyere enn snittet 

for region som for tiden er på 64.3 %.9  

Opplæring 
Kommunen har 25 grunnskoler med til sammen 6 719 elever. Tønsberg har tre videregående 

skoler: Re videregående skole med 753 elever fordelt på fire utdanningsprogram, Greveskogen 

videregående skole med 951 elever fordelt på fem utdanningsprogram, og Færder videregående 

skole med 623 elever fordelt på fire utdanningsprogram. 10 I Tønsberg ligger også voksenopplærings- 

saktøren Kompetansebyggeren, samt Karrieresenteret Vestfold.   

 
5 SSB tabell 07979 
6 SSB tabell 11616 
7 SSB tabell 03321 
8 Telemarkforsking 
9 NHO: Kommune-NM 
10 Skoleporten 

https://www.nortura.no/nyheter/revetal
https://www.nortura.no/nyheter/t%C3%B8nsberg
https://gaardsand.no/
https://stangekylling.no/
https://www.findus.no/om-findus/lokasjoner
https://www.tine.no/om-tine/meieriene/flytende-produkter/tine-meieriet-sem
https://www.exxonmobil.no/nn-NO/Company/Overview/Virksomheten-og-driftsteder/Refining
https://www.exxonmobil.no/nn-NO/Company/Overview/Virksomheten-og-driftsteder/Refining
https://www.thmarthinsen.no/
https://klokkestoperi.no/
https://www.vfk.no/skoler/re-vgs/
https://www.vfk.no/skoler/greveskogen-vgs/
https://www.vfk.no/skoler/greveskogen-vgs/
https://www.vfk.no/skoler/farder-vgs/
https://www.vfk.no/skoler/farder-vgs/
https://www.vfk.no/skoler/kompetansebyggeren/meny/om-kompetansebyggeren-vestfold/
https://www.karrierevestfold.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/07979
https://www.ssb.no/statbank/table/11616/
https://www.ssb.no/statbank/table/03321
https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3571.pdf
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
https://skoleporten.udir.no/
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Folkehelse 
Menn og kvinner i Tønsberg lever i snitt til de er henholdsvis 79,4 og 82,9 år. Dette er omtrent som 

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

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

en utfordring i Tønsberg, slik som mange andre steder. Mange innbyggere i kommunen, særlig unge, 

har vært i kontakt med primærhelsetjenesten som følge av psykiske symptomer og lidelser. 11 

Samferdsel 
Vestfoldbanen går gjennom Tønsberg kommune. 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), med byggestart november 2019. E18 går også gjennom kommunen, 

og kommunen har 273 km med fylkesvei og 272 km kommunal vei. Bypakke Tønsberg-regionen er 

et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og 

Statens vegvesen. Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, og tiltak som fremmer mer 

miljøvennlig og arealeffektiv transport er viktige deler av bypakken. Tønsberg havneområde er et av 

landets mest trafikkerte havneområder med rundt 1 600 skipsanløp og nesten 8 000 betalende 

båtgjester i året, inkludert Slagentangen havn som er en av landets 32 stamnetthavner og en viktig 

del av det nasjonale godstransportsystemet. Jarlsberg flyplass har tidligere hatt stor sivil og militær 

aktivitet, men brukes i dag bare til ulike former for luftsport.   

Natur og miljø 
I 2017 var det bare Porsgrunn og Bamble som hadde høyere direkteutslipp av klimagasser i regionen 

enn nye Tønsberg kommune. 62 % av kommunens klimagassutslipp kommer fra industrien. Deretter 

følger veitrafikk som står for 12 % av utslippene.12 På den magiske fabrikken på Sem gjenvinnes 

matavfall fra ca. 1 million innbyggere og husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. Det bygges nå et 

kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken.   

Kultur og fritid 
Haugar Vestfold Kunstmuseum beskrives som et av landets beste kunstmuseer og ligger midt i 

Tønsberg sentrum. Papirhuset teater i Tønsberg er et intimt teaterhus for utleie, med teatersal, 

blackbox og to prøvesaler. Teateret samarbeider blant annet med Teater Ibsen.  

Tønsberg er også Norges beste kinokommune, og har de siste 9 årene hatt høyest total score på 

Norsk kulturindeks på dette punktet. Seieren forklares med at Tønsberg har mye større antall 

kinofremvisninger per år enn noen annen by. Dette skyldes at Tønsberg har to kinoer. Tønsberg er 

også den byen som gjør det best i kategorien «mangfold».13 Tønsbergensere går i snitt 4.5 ganger på 

kino per år.  

 
11 Kommunehelsa statistikkbank 
12 Miljødirektoratet 
13 Kulturindeksen  

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/
https://bypakketonsbergregionen.no/
https://www.exxonmobil.no/nn-NO/Company/Overview/Virksomheten-og-driftsteder/Refining#R%C3%A5olje
http://www.jarlsbergluftsportssenter.no/
http://kampanje.vesar.no/den-magiske-fabrikken/
https://vestfoldmuseene.no/haugar-vestfold-kunstmuseum/
https://www.papirhusetteater.no/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=170&sector=-2
http://kulturindeks.no/kategori/kino
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Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Tønsberg kommune (for å velge 

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

  

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
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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 


