
PORSGRUNN KOMMUNE

Porsgrunn 
  — med hjerte for kunnskap

Sammen om Porsgrunn
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Velkommen til Porsgrunn kommune!

Vår historie og vår industritradisjon legger grunnlag for 
framtidige arbeidsplasser og gode bomiljø. Ved elv og 
sjø har næringslivet etablert seg mot eksportmarkeder 
ute, noe som har gitt oss internasjonale impulser fra 
mange land. Vi vil være en attraktiv kommune der du 
møter medarbeidere som bidrar til å løse de utfordrin-
gene du har — enten du skal etablere ny virksomhet, 
eller du skal bygge og bo i Porsgrunn.

Barn trenger trygge omgivelser. Stor satsing på nye 
skolebygg og et variert fritids — og kulturtilbud håper vi 
skaper trivsel og livskvalitet. Fremtidens byer tar miljø- 
utfordringene på alvor. Derfor legger vi stor innsats for 
å bedre fremkommelighet og miljø for alle trafikanter 
gjennom Bypakke Grenland.  

Dette heftet gir deg litt informasjon om hva vi er. 
Velkommen til oss!
 
Øystein Beyer
ordfører

Porsgrunn før og nå
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Kunnskap har alltid vært viktig for Porsgrunns- 
samfunnet; fra tider med skipsfart, verftsindustri, is- 
eksport, trelast, porselensproduksjon og oppbygging av 
industrien på Herøya — til dagens samfunn preget av 
omstilling og nyskapning.

Det var ikke tilfeldig at Porsgrunn vokste frem på 
midten av 1600-tallet. Nye næringer og internasjonal 
handel ga grunnlaget for fire nye byer langs kysten 
av nåværende Telemark. For Porsgrunns del ble byens 
utvikling delvis styrt av myndighetenes planlegging. 
Behovet for effektivisering førte til flytting av tollen fra 
Skien til den store øya Porsgrunn ved elvemunningen i 
1652. Det var den viktigste faktoren til bydannelsen.

Porsblomsten har gitt byen sitt navn. Den lille bus-
ken vokste vilt på området der byen vokste seg frem. 
I gammel tid ble pors brukt som krydderurt i øl for å få 
frem en bitter smak. Blader og ris av busken ble også 
lagt i sengehalmen for å holde unna utøy. Avkok er blitt 
brukt mot skabb og som sårmedisin. I dag finner vi spor 
av pors i enkelte av Vinmonopolets produkter.

35 000 innbyggere har valgt å bo her. Det er vi som 
sammen utgjør Porsgrunn. 

Det er noe spesielt med oss Porsgrunnsfolk; vi er stolte 
av byen vår. Patriotismen er sterk. «For ditt vell vårt 
hjerte banker». Det er ikke vanskelig å skjønne. Her er 
noe for enhver smak!

Fra skipsklokkens klang til  
sjøfartshistorisk vitensenter
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Lang industrierfaring, unik infrastruktur, stor omstillings- 
evne og tilgang på ny kompetanse gjør Porsgrunn til en attraktiv 
kommune å etablere seg i. Det er ikke bare de store industri- 
konsernene som VARD, Statoil, Yara og RHI som velger seg 
Porsgrunn; også små gründere med gode idéer finner sin plass.

Fra skipsfart til teknologi

små og store bedrifter 

Porsgrunn er Telemarks største industri- 
kommune. Her ligger Herøya Industri-
park. Det er en av landets mest betyd-
ningsfulle industriparker. 

Beliggenhet ved kysten sør i Norge gjør 
Herøya Industripark til det beste valget 
for eksportbedrifter og andre som tren-
ger hurtig og effektiv forbindelse med 
Europa og resten av verden. 

Herøya Industripark ble etablert av 
Norsk Hydro i 1928—29 som et produk-
sjonssted for gjødsel. Etterhvert ble det 
også et betydningsfullt produksjonssted 
for aluminium og magnesium. Som følge 
av omstillinger har industriområdet på 
Herøya endret seg mye med tiden, fra å 
være et rent Hydro-produksjonssted til 
det som i dag er en åpen industripark.

Industrien er fremdeles viktig for porsgrunnsamfunnet. FOTO: Dag Jenssen

Det bygges store 
supplyskip ved 
skipsverftet i Brevik. 
FOTO: Dag Jenssen
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små og store bedrifter 

Herøya forskningspark er en integrert 
del av industriparken. Den har et av  
landets mest attraktive forskningsmil-
jøer med cirka 300 velkvalifiserte forsk-
ere. Størst er Statoils forskningssenter. 
Forskningsparken kan tilby tjenester til 
forsknings- og utviklingsprosjekter, råd-
givning og laboratorietjenester. Mange 
bedrifter velger seg området for å være 
en del av dette miljøet.

Næringslivet i kommunen har gått gjen-
nom store omstillinger de siste årene. 
Noen vil hevde at vi er «norgesmestre» 

i omstilling. Enkelte fabrikker og produk-
sjonslinjer er lagt ned. Nye og fremtids-
rettede virksomheter vokser opp. Vi har 
lært oss å leve med dynamikken. I løpet 
av årene har vi opparbeidet oss en unik 
omstillingskompetanse.

Proventia AS er et nyopprettet selskap 
som skal bidra til knoppskyting og vekst 
i næringslivet i Telemark. Det er loka-
lisert på Herøya. Bak selskapet står ni 
solide eiere. De representerer nærings-
liv, det offentlige, forskning og utvikling, 
samt utdanning.

Herøya Industripark. FOTO: Tom Riis

«Vår historie gjør oss 
til et levende, kreativt 
samfunn med et åpent 
sinn, også ut mot den 
store verden».
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Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister,
oppvokst på Stridsklev i Porsgrunn

«Porsgrunn er egentlig en 
kystperle. Byen ved elven 
som har uteserveringer og 
båthavner har blitt ny de 
siste tiårene. Sommer- 
dager i Porsgrunn er for 
meg avslapping i hagen, 
med kort vei til byen og en 
kald øl på bryggen».

Elva og fjordene i Porsgrunn har gitt byen mange muligheter. 
Her finner vi minner etter skipsfart og båttrafikk. Går vi hundre 
år tilbake i tid, var elva og fjorden hovedtransportåre gjennom 
Porsgrunn. 

Elvebyen

I dag kan vi knapt forestille oss den store 
trafikken av farkoster som var på Pors-
grunnselva og Frierfjorden. Lokalbåter, 
slepebåter, lektre, lastebåter og over- 
sjøiske dampskip fartet opp og ned på 
vassdraget dagen lang. Før dampskipene 
var det seilskutene som rådde grunnen. 

Porsgrunnselva renner fortsatt stille 
gjennom byen og danner en livsnerve 
med spennende boligprosjekter på 
begge sider. Frem vokser et uteliv med 
kafeer og restauranter. Nytt kulturhus 

og nytt vitensenter er også nye lande-
merker langs elva. Dette har gitt byen et 
nytt og urbant preg. 

Sjøfart og industri karakteriserer fremde-
les byen vår.

      Porsgrunn sentrum med Herøya industripark som bakteppe. FOTO: Endre Gorm Hansen
Fo

to
: T

ho
m

as
 H

au
ge

rs
ve

en
/S

ta
ts

m
in

is
te

re
ns

 

7



små og store bedrifter 

BERGEN

SvERIGE

GøtEBORG
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KRIStIANSAND

PORSGRUNN
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Med sin strategiske beliggenhet ved kysten sør i Norge er Pors-
grunn et klokt valg for eksportbedrifter og andre som trenger 
hurtig og effektiv forbindelse med Europa og resten av verden. 

Sentral beliggenhet

Området har godt utbygd havnestruktur 
med kaisystemer og god lagerkapasitet. 
Grenland Havn er hovedhavna i Tele-
mark. Det er også Norges største bulk-/
stykkgodshavn. Godsmengden over Gren-
land Havn er økende. Daglig er det contai-
nerskipsforbindelser til kontinentet (ca. 
3 500 skipsanløp og rundt 25 mill. tonn 
gods håndteres årlig). Vår havn er uten 
tvil en av Norges mest betydelige.

For industrien er all infrastruktur på 
plass; kraftnett, damp, gassforsyning og 
havner. Dette gjør at det er attraktivt for 
industrien å etablere seg i vår kommune. 
I tillegg har vi god tilførsel på ny kompe-
tanse fra høgskolen.

Det er to flyplasser innenfor en kjøretid 
på ca. 40 minutter. Torp Sandefjord luft-
havn og Skien Lufthavn, Geiteryggen.

veinettet ut fra kommunen byr på effek-
tive forbindelser til hele landet. En ny 
firefelts motorveg mellom Porsgrunn og 
Larvik knytter byene i Vestfold og Gren-
land tettere sammen. Avstanden til Oslo 
er redusert kraftig på E18. På under to 
timer er du i Norges hovedstad.

Jernbanen er også viktig for Porsgrunn. 
En ny dobbeltsporet jernbane mellom 
Porsgrunn og Larvik er under bygging og 
skal stå ferdig i 2018. Dette vil redusere 
reisetiden mellom de to byene fra 34 til 
12 minutter.

Porsgrunn kommune har et godt samar-
beid med nabokommunene. Sammen med 
de andre kommunene i Grenland utgjør 
vi et felles bo- og arbeidsmarked. Bedre 
fremkommelighet til og fra Grenland styr-
ker arbeidsmarkedet i vår region.
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levende industrihavnemiljø i Grenlandsfjorden. FOTO: Dag Jenssen

«Porsgrunn er min by. Den 
lille-store byen der alle uan-
sett bakgrunn er i samme  
lekegrind. Jeg skryter ofte 
av at jeg er porsgrunns-
jente. Jeg er stolt av folka, 
fjorden og ikke minst  om-
stillingen byen har klart de 
siste 15 åra».

Signe Prøis Tynning
Programleder i TV2,
oppvokst på Vallermyrene i Porsgrunn
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små og store bedrifter 

Rent mel i Posen 
Fra den gamle sveitservillaen Keims gård 
dufter det himmelsk av rykende fersk 
gjærbakst. Det er her midt i byen at Siv 
Svolsbru sørger for at Porsgrunnsfolk får 
sitt daglige brød.

Bakeriet Rent mel i posen åpnet i 2013. 
Bakervarene går bokstavelig talt unna 
som varmt hvetebrød. Å starte ny bedrift 
krever både pågangsmot og hellig over-
bevisning. Siv har begge deler. Hun er 

VARD 
Brevik er det maritime senteret i Grenlandsområdet. I Trosvikbukta har det vært byg-
get skip siden 1600-tallet. Fremdeles er det stor aktivitet her.
 
Over 600 mennesker har sitt daglige virke i bukta som blant annet huser flere Vard 
selskaper. Skipsverftet Vard Brevik er hovedaktør med 160 ansatte. Dagens verft 
bygger i hovedsak spesialfartøy til offshoreindustrien. Å bygge slike moderne fartøy 
krever lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd. Verftets suksess skyldes blant 
annet dyktige ansatte. Kombinert med et godt arbeidsmiljø, interessante og utfor-
drende arbeidsoppgaver er dette en uslåelig kombinasjon. Et tett samarbeid med de 
andre Vard-bedriftene i Brevik gjør at verftet er konkurransedyktig i det internasjo-
nale markedet. 

vard i Brevik. FOTO: Dag Jenssen
Siv Svolsbru satser med et gammeldags 
bakeri. FOTO: Dag Jenssen
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«Jeg kan takke Porsgrunn 
for min første båttur, mitt 
første kyss, min første jobb, 
min første kjæreste, min 
første fiskedam med leker 
i, min første ordentlige fisk, 
og min første epleslang. Det 
er alltid hyggelig å komme 
«hjem».

Sarah Natasha Melbye
Programleder i TV 2,
oppvokst på Vallermyrene i Porsgrunn
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Fra solcelleindustri til el-sykkelbutikk 
Alexander og Maria Fahlstrøm var begge 
ingeniører i solcelleselskapet REC. Han 
jobbet som assisterende produksjons-
sjef, hun på forskningssenteret.

Begge syntes selvfølgelig det var kjede-
lig da fabrikken ble lagt ned. Men som de 
selv sier; når én dør lukker seg, må man 
åpne en annen. For dem ble det salg av 
elektriske sykler i butikken Scushi.

flink til å benytte seg av alle kanaler for 
å markedsføre bedriften. Hennes kunder 
kan for eksempel daglig holde seg opp-
datert på dagens bakverk via en aktiv 
Facebookside. 

Det gjelder å tenke nytt også innenfor 
et tradisjonelt yrke!

I den nystartede sykkelbutikken Scushi 
satser de på el-sykler. FOTO: Dag Jenssen
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Barnehager og skoler av god kvalitet 
er blant de viktigste virkemidlene for 
å sikre barn og unge en god oppvekst.
Barn og unge skal gis et godt grunnlag 
for å gjennomføre opplæring og utdan-
ning, slik at de senere kan mestre eget 
arbeids- og samfunnsliv.

Porsgrunn kommune har som mål å 
legge til rette for opplevelser og lær-
dom for små og store bosatt i kommunen  
— hver dag. Sammen kan vi gi barna 
trygge og gode oppvekstsvilkår.

Den første læringsarenaen er barne- 
hagen. Med 22 private og 12 kommu-
nale barnehager er tilbudet til våre yng-
ste innbyggere stort og variert. 

Det er 15 kommunale grunnskoler i 
Porsgrunn — 10 barneskoler, 4 ungdoms-
skoler og et oppvekstsenter (1.—10. 
trinn). Ved alle kommunens barneskoler 

er det opprettet skolefritidsordning 
(SFO) for barn i 1.—4. klasse.

I tillegg til det kommunale tilbudet fin-
nes det 2 Montessoriskoler og en inter-
nasjonal skole.

International School Telemark
Mye på grunn av behov for internasjo-
nale arbeidstakere med spesiell kom-
petanse i industrien ble privatskolen 
International School Telemark etablert i 
Porsgrunn. Skolen ligger på Hovet og har 
elever fra 1.—10. trinn. Elevene kommer 
fra mange ulike land og kulturer — også 
fra Norge. Undervisningen foregår på 
engelsk. Skolen gir elevene en grunn-
opplæring som er godkjent av universi-
teter i hele verden. 

Ved Porsgrunn videregående skole tilbys 
en IB-linje (international baccalaureate). 

Fra nysgjerrigper til forsker 

kunnskaP og framtid

Grunnlaget for barns nysgjerrighet i læring legges i hjemmet og 
i barnehagen. At disse forventningene innfris allerede i barne- 
hagen er viktig for at barnet skal oppleve mestring og læring 
senere i skoleløpet. I Porsgrunn kan du ta hele utdannings- 
løpet fra barnehage til doktorgrad — i en og samme by. Slik sett 
kan vi kalle oss en Kompetanseby .

vitenskapssenteret  
Duverden inspirerer barn 
og unge. FOTO: Dag Jenssen
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kunnskaP og framtid

I Porsgrunn har Høgskolen i Telemark sitt største studiested 
med totalt 2300 studenter. Fellesadministrasjonen for høg- 
skolen er også lokalisert her. Skolen er likevel ikke større enn at  
avstanden mellom student og ansatt oppleves som nær. Tett 
samarbeid mellom høgskolen og næringslivet gjør at studentene 
får en utdannelse med høy grad av relevans.

Fersk kompetanse til 
næringslivet

I Porsgrunn kan du utdanne deg til inge-
niør, sivilingeniør, sykepleier, allmenn-
lærer eller førskolelærer. Du kan også 
studere barnevern, vernepleie, informa-
tikk eller bedriftsøkonomi. 

Høgskolen tilbyr også en rekke videreut-
danninger. Ved skolen har du mulighet til 
å ta doktorgrad. 

Høgskolen er lokalisert på Campus Kjøl-
nes, og er omgitt av flotte idrettsanlegg 
som fotballbaner, friidrettsarena, tennis-
hall, svømmehall, håndballhall og ridean-
legg. 

Avstandene er korte; det tar deg 15 min- 
utter å gå fra sentrum og 10 minutter 
fra studentboliger og jernbane.

Studentene er viktige for Porsgrunn 
kommune og for næringslivet. Kompe-
tanse er den viktigste ressursen når 
framtidas næringsliv og samfunnsliv skal 
utvikles.

Studentene utgjør en betydelig del av 
befolkningen mens de er her. De utgjør 
også en betydelig ressurs for samfunnet 
om de bosetter seg her og stifter familie.

Vi vil gjerne beholde studentene etter 
endt utdanningsløp.  I arbeidet med å 
utvikle kompetansesamfunnet er et tett 
samarbeid mellom næringslivet, høgsko-
len og kommunen essensielt.  Dette er 
et viktig satsingsområde for oss i tiden 
fremover.  

kunnskaP og framtid
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«I Porsgrunn var det fint å 
vokse opp på 60- og 70- 
tallet. Og siden den gang 
har det bare blitt enda 
bedre. Gode barnehager og 
skoler der elevene trives 
og lærer stadig mer skal gi 
alle mulighet til å lykkes i 
livet. Porsgrunn satser på 
barn og unge!»

Kristin Halvorsen
Politiker,
oppvokst på Grønli/Rønningen i 
Porsgrunn 

Åpning av studieåret 2013/2014 ved høgskolen i Porsgrunn. FOTO: Per Magnus Holtung

Studenter ved Høgskolen i telemark. FOTO: Gunnar Kleppe
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Du store DuVerden

DuVerden er et nytt og spennende naturvitenskapelig opplevelses- og læringssenter. 
DuVerden skal stimulere barn og unges nysgjerrighet, undring og interesse for natur- 
vitenskapelige fag og bidra til økt kunnskap. Samlokaliseringen med sjøfartsmuseet gjør 
det mulig å knytte ny vitenskap opp til vår historie på en unik måte.

Droneflyging på vitenskapssenteret Duverden. FOTO: Dag Jenssen

kunnskaP og framtid
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Gjenbrukssenteret inspirerer til kreativt gjenbruk og innovasjon FOTO: Nina Odegard

Kreativt gjenbruk
I Porsgrunnsmuseenes gamle sjøfartsbygninger har Kreativt Gjenbrukssenter i Gren-
land etablert seg. Her samles det inn overskuddsmaterialer og gjenbruksmaterialer fra 
næringslivet, kommunen og privatpersoner. Materialene stilles til disposisjon for kreativ 
utfoldelse. Her får du inspirasjon til gjenbruk og kildesortering. Mantraet er at alt har en 
verdi og kan brukes på mange forskjellige måter.
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Mange drømmer om et liv på «Saltkrå-
kan». På Sandøya kan du nesten få det. 
Øya dekker et areal på 1,4 km² og har  
300 innbyggere. Sandøya er omkranset 
av Breviksfjorden, Eidangerfjorden og 
Ormefjorden. Her finnes blant annet den 

ene av Montessoriskolene i kommunen 
og øya har ferjeforbindelse til Brevik. Det 
finnes også en mengde hytter og en cam-
pingplass her. Fritidsboligene gjør at øyas 
folketall mangedobles om sommeren.

Et sted å bli glad i 

et godt sted å bo

Om du vil bo ved vannet, velger du kanskje Bergsbygda, Hei-
stad eller Brevik. Ønsker du å bo nær sentrum, kan Osebakken, 
Sundjordet eller Vestsiden være mer aktuelt. Uansett hva du 
velger — det blir porsgrunnsfolk av deg også!

Barn bader på Sandøya. FOTO: Mariane Olsen
Kaféliv i Porsgrunn 
FOTO: Dag Jenssen18
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I Porsgrunn kan vi skryte av å 
ha Norges beste drikkevann.

Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013

et godt sted å bo

Noen velger å bo mer urbant midt i byen. 
Porsgrunn sentrum er bygget opp langs 
elva og strekker seg fra den historiske 
bydelen Osebro ned til Frednes og over 
broen til Vestsiden.

Det er kort vei til alt i sentrum. Her ligger 
forskjellige butikker, restauranter, kino, 
kafeer, kulturhuset og ulike kontorer. Her 
ligger også kjøpesenteret Down town. 

I sentrum er det mulig å velge mellom 
nye moderne leiligheter og flott eldre 

villabebyggelse med fine grøntområder. 
På Osebakken finner vi mange ildsjeler. 
Her har velforeningen laget området 
rundt sandstranda til en attraktiv perle  
— en sandstrand midt i byen. Her finner 
du også en økologisk andelsgård, der 
innbyggerne i Porsgrunn kan kjøpe en 
andel og høste sine egne grønnsaker.

Og husk:  
Boligprisene i Porsgrunn er lave!

Osebakken andelsgård ligger på Borgestad gårds jorder, på grensa mellom Porsgrunn og Skien. FOTO: Dag Jenssen
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«Det er en by i forandring 
og med et kulturliv som 
blomstrer. Det sies at Tele-
mark er et Norge i miniatyr; 
Porsgrunns plassering gjør 
at du har alle smakebitene 
fra fjord til fjell i nærheten, 
og under en time til en 
flyplass som kan ta deg 
videre ut i verden. Jeg ser 
alltid fram til å besøke 
hjembyen».

Anders Tvegård
Nyhetskorrespondent for NRK ,
oppvokst på Hovet i Porsgrunn

I Porsgrunn blir byens uterom flittig brukt til kulturarrange-
menter. Kulturhuset Ælvespeilet, Storgata, parkene og rådhus- 
amfiet utgjør en sammenhengende arena for mange av de tin-
gene som skjer i byen. 

Med hele byen  
som en scene

I løpet av året kan du oppleve eller delta 
i en rekke morsomme, spennende og 
engasjerende arrangementer.

Vi kommer ikke utenom Grenland Fri-
teater når kulturlivet i kommunen skal 
beskrives. Teateret ble grunnlagt i 1976. 
De er en av Norges eldste aktive fri- 
teatergrupper. Gjennom året produserer 
Grenland Friteater flere nye forestillin-

ger. I juni setter de Porsgrunn på hodet 
med Porsgrunn Internasjonale teater-
festival (Pit).   

PiT er Norges største teaterfestival i sin 
klasse. Det hele åpner med brusteins-
ball på rådhusplassen. Ved siden av  
scenekunst og forestillinger blir Storgata 
omgjort til en festivalgate med gjøglere 
og gateopptredener.

Det er mye liv i byen under PIt. FOTO: Dag Jenssen
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et godt sted å bo

Noe av Porsgrund Porselen håndmales 

Helt siden 1946 har Barnas Dag vært et 
begrep i Porsgrunn. Den siste lørdagen i 
mai arrangeres dagen som virkelig farger 
byens gater. 

Festdagen er spesielt artig for våre yng-
ste innbyggere. Et stort kostymetog, 
tivoli, lotterier, tøffetog, underholdning, 
ponniridning og fiskedam er bare noe 
av det du kan oppleve. For barna er nok 
dette en større dag enn selveste 17. mai!

I løpet av sommermånedene arrange-

res to store festivaler i Brevik. Bacalao- 
festivalen har gjort lille Brevik kjent 
langt utenfor landets grenser. Tusenvis 
av mennesker samles til inntak av den 
portugisiske retten i Brevik hvert år. 

thaifestivalen arrangeres siste lørdag 
i juli hvert år, etter at Thailands store 
konge Chulalongkorn besøkte Norge og 
Brevik i juli 1907 for å hente ideer til 
utvikling av daværende Siam. Festivalen 
skal bidra til at nordmenn blir bedre kjent 
med mennesker, mat og kultur fra Thai-

land. Den er også viktig for mange thai-
lendere som bor i Norden.

Sandøya live er en festival på en av 
øyene i vår flotte skjærgård. Her kan 
man oppleve konserter, forestillinger og 
leker helt nede i fjæresteinene.

I sentrum kan du oppleve både ølfestival 
og Elvefest i løpet av sommeren.

Ælvespeilet er Porsgrunns nye kultur-
hus. Det ligger langs elvebredden og 

• Scene
• Galleri
• Festival
• Noe annet

Mye moro på Barnas Dag. FOTO: Birger Rygh

Breddelangs på lahelle med Grenland Friteater. FOTO: Hege Schjøth Øverås
Rådhusamfiet er en mye brukt utescene. 
FOTO: Max Emanuelson
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«Jeg elsker byen min,  
og synes det er så gøy at 
vi har fått oss kulturhus. 
Det er viktig å dyrke de 
kulturskattene byen vår 
har, og avle frem nye!»

Didrik Solli Tangen
Sanger,
oppvokst på Heistad i Porsgrunn
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speiler seg i vannflaten. Kulturhuset er 
ujålete og inkluderende. Her når vi et 
bredt publikum.
I tillegg til å være en tradisjonell scene 
deltar Ælvespeilet aktivt i byens kulturliv. 
Kulturhuset opptrer også som et binde- 
ledd mellom næring og kultur. Her er det 
muligheter for å holde kurs med varier-
ende opplegg, konferanser og kultur- 
events for næringslivet. 
Ælvespeilet er samarbeidspartner for 
kunstnere og kulturaktører i inn og 
utland.

Foruten sjøfartsmuseet som formidler 
av lokalhistorie, har vi bymuseer i Pors-
grunn sentrum og i Brevik. Til sammen 
viser de et bredt spekter av historien vår.
Vi har flere gallerier i Porsgrunn. En 
ny kulturinstitusjon i den sjangeren er 
Kunsthall Grenland. Kunsthallen enga-
sjerer et stort publikum gjennom pro-
duksjon og formidling av samtidskunst. 
Her legges det til rette for møter mel-
lom nasjonale og internasjonale aktører 
i kunstfeltet og miljøer med forankring i 
regionen.
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et godt sted å bo

Båthavn i Pors-

• Scene
• Galleri
• Festival
• Noe annet

Aktivitetene her skal være med på å 
speile kunstneriske, teknologiske og 
sosiale endringer i samfunnet

Filmsentret Charlie og Porsgrunn bib- 
liotek er to av våre mer tradisjonelle 
kulturinstitusjoner. Biblioteket har en 
stor bredde. Her møter du en mangfoldig 
verden av kunnskap og opplevelse og får 

næring for både hjerte og hjerne. Bib- 
lioteket er Porsgrunns fremste møtested 
på tvers av alder, kjønn og sosial tilhø-
righet.  I tillegg til de vanlige utlånstje-
nestene av bøker, filmer og musikk, kan 
du lese dagens aviser og ulike tidsskrif-
ter/magasiner. Du kan også benytte deg 
av studieplassene på biblioteket og ha 
tilgang til Internett. 

Filmsentret Charlie tilbyr et bredt utvalg 
av aktuelle filmer, med 750 seter fordelt 
på 5 kinosaler.

Porsgrunn har et eget ungdomshus 
midt i byen. Det holder til i den ærver-
dige Meierigården og har derfor fått 
navnet Meierigården kultursenter. 
Her møtes ungdom til bandøvinger,  

Noe porselen males fremdeles for hånd ved Porsgrund Porselænfabrikk. FOTO: Dag Jenssen
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konserter, diskotek eller kurs av forskjel-
lige slag. 

Når vi snakker om kultur kommer vi selv-
følgelig ikke utenom «det hvite gullet».  
Det produseres fremdeles noe porselen i 
byen vår. Blant annet males stråmøns- 
teret fremdeles for hånd.  Porsgrund 
Porselænfabrikk, med fabrikkutsalg, lig-

ger vakkert til ved elvebredden på Pors-
grunns vestside. 

Sammen med syv andre kommuner har 
Porsgrunn et geologisk mangfold som er 
unikt i europeisk målestokk.  Dette nett-
verket av geologiske godbiter i nedre 
Telemark og Vestfold utgjør Gea Nor-
vegica Geopark. Det er Skandinavias 

første europeiske geopark støttet av 
UNESCO. Geoparken formidler den geo-
logiske naturarven til lokalbefolkningen, 
skoleelever og turister.

Ælvespeilet, Porsgrunns nye kulturhus. FOTO: Dag Jenssen
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et godt sted å bo

I Porsgrunn er det godt å vokse opp. Barn og unge er vår viktig-
ste ressurs. Her er det mange gode krefter som jobber sammen 
for å gi barn og ungdom de beste oppvekstvilkårene og et 
mangfold av tilbud i et trygt nærmiljø.

Aktiv fritid

Vi har et bredt tilbud til barn og unge 
innen de fleste idretter. Vi har godt over 
femti idrettslag med 12 500 aktive med-
lemmer.

Det er ikke bare den organiserte idret-
ten som verdsettes. I 2010 åpnet skate- 
parken på Kjølnes. Skateparken er på 
over 700 m2. Den er bygget i betong og 
består av en 66 meter lang «street», samt 
en krevende «bowl». Både nybegynnere 
og mer erfarende skatere finner flust av 
utfordringer i anlegget. Eksperter beskri-
ver dette som unikt på landsbasis. 

Ikke alle trekkes mot tribuner, haller 
og garderober. Kulturskolen har tilbud 

innenfor musikk, dans, teater, tegning og 
maling. Korps og kor krydrer kulturlivet 
med toner. Vi har også et godt speider-
miljø og et rikt menighetsliv. 

Verdt å nevne er det gode opera- 
miljøet vårt.  Operasanger Anders Vangen 
sådde et frø og satte Porsgrunn på kartet 
som «Operaby». Denne arven føres nå 
videre.  Byen kan skryte av et eget opera- 
studio. Her skal nye operastjerner drives 
frem. 

Teaterlivet vårt er naturligvis sterkt far-
get av Grenland Friteater. Både kultur-
skolen og flere barne- og ungdomsteater 
gir liv til nye teaterspirer.

Klatring i Rådhusparken. FOTO: Hege Schjøth Øverås
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«Jeg hadde en super opp-
vekst i Porsgrunn! Byen er 
akkurat passe stor. Alt er 
innen gå- eller sykkelav-
stand. Selv om det er noen 
år siden jeg flyttet derfra, 
har jeg fremdeles venner 
og familie der. Porsgrunn 
er fortsatt «hjem»». 

Anne Rimmen
Programleder i NRK,
oppvokst på Hovenga i Porsgrunn

Operagutta setter preg på kulturmiljøet i Porsgrunn. Her ved Arild Bakke, Jan Erik Fillan 
og Andreas Hoff. FOTO: Max Emanuelson

Stranda på Osebakken FOTO: Dag Jenssen Skatepark. FOTO: Danny Twang
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Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Telefon: 35 54 70 00
www.porsgrunn.kommune.no
www.facebook.com/porsgrunnkommune

Skjærgården, vannet, små idylliske grender, skogen; 

Porsgrunn er full av opplevelser man kan utforske 

og ta inn i seg. Noen steder er kjent, andre er som 

små hemmelige perler. 

Vi er sikker på at du kommer til å bli glad i byen vår 

du også — bare du får kunnskap om den!
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