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inscribed on the World Heritage List in 2015
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OPPLEV VERDENSARVEN
RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV

VERDENSARVBUSSEN 2017

 

 
Verdensarvsenteret 
Rjukan – Notodden Industriarv   
 

 OPPLEV VERDENSARVEN 
Rjukan-Notodden Industriarv 

 

 

VISNINGSTUR MED VERDENSARVBUSSEN 
NOTODDEN – RJUKAN – MØSVATN 

MANDAG 3. JULI – BUSSAVGANG KL. 09.00 – FRA BOK & BLUESHUSET 
 
Verdensarvsenteret, Rjukan-Notodden Industriarv inviterer til visningstur av årets nysatsing fra Til 
Telemark A/S - Verdensarvbuss med guide i hele verdensarvområdet fra Notodden via Rjukan til 
Møsvatn.  

Dette er en dagstur for å få se og oppleve sentrale steder og naturgitte forutsetninger for Rjukan – 
Notodden Industriarv, fra Lysbuen industrimuseum gjennom det mest sentrale verdensarvområdet 
på Notodden via Tinnoset og Mæl til Rjukan og videre til Møsvatn.   

Turen fra Notodden går langs vassdraget med bl.a. Svælgfos kraftverk opp til Tinnoset med 
omvisning på slippen. Neste stopp er Ammonia på Mæl med omvisning i passasjerområdet med de 
vakre salongene og i maskinrommet. På Rjukan blir det en liten runde for å gi et inntrykk av by- og 
industrisamfunnets oppbygging. 

Turen går så videre opp til Møsvatn for å se Møsvassdammen, som er den øvre grense for 
verdensarvområdet.  Lunsj blir servert på Hardangervidda Nasjonalparksenter med praktfull utsikt 
innover Møsvatn-bassenget og Hardangervidda. På nedturen «følger vi vannveien» med stopp på 
Vemork for så å returnere til Notodden.  

Påmelding til kristine.mathisen@nia.museum.no innen fredag 30. juni kl 14:00. Arrangementet er 
gratis! 
 
Velkommen på visningstur! 



Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet 
innen utvikling av elektrokjemisk industri i norsk og internasjonal 
sammenheng. Denne regionen forteller industrieventyret om 
vann som ble omskapt til elektrisk kraft, og om Norsk Hydro som 
produserte kunstgjødsel fra luft, og slik bidro til økt matproduk-
sjon i landbruket for verdens voksende befolkning. Norsk 
natur, rik på fossefall, ble et konkurransefortrinn i arbeidet 
med å etablere kraftkrevende industri. Å reise verdens største 
kraftstasjoner i avsides bratt og ulendt terreng var en bragd 
bygget på vitenskapelige prestasjoner og entreprenørskap av 
internasjonale dimensjoner. Infrastrukturen i og rundt de imponer-
ende kraftverkene og industrianleggene er sammen med sosial 
boligbygging og velferdstiltak i regi av selskapet Norsk Hydro 
integrert i verdensarven Rjukan - Notodden Industriarv.      

RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV

RJUKAN-NOTODDEN  INDUSTRIAL  
HERITAGE  SITE

PÅ  UNESCOS  VERDENSARVLISTE  I  2015

Located in a dramatic landscape of mountains, waterfalls and 
river valleys, the site comprises hydroelectric power plants, 
transmission lines, factories, transport systems and towns. 
The complex was established by the Norsk Hydro Company to 
manufacture artificial fertilizer from nitrogen in the air. It was 
built to meet the Western world’s growing demand for agricul-
tural production in the early 20th century. The company towns 
of Rjukan and Notodden show workers’ accommodation and 
social institutions linked by rail and ferry to ports where the 
fertilizer was loaded. The Rjukan-Notodden site manifests an 
exceptional combination of industrial assets and themes 
associated to the natural landscape. It stands out as an
 example of a new global industry in the early 20th century. 
(UNESCO World Heritage Centre)
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Kvalifiserte guider vil ta med deltakerne gjennom sentrale 
deler av verdensarven på Notodden. Turen inkluderer 
omvisning i Lysbuen industrimuseum, Theodor Kittelsens 
bilder i Telemarksgalleriet samt Kanalveien, Hyttebyen, 
Grønnebyen og Admini. Rundturen avsluttes utenfor Ovnshus 
A i Hydroparken. Turen kan avsluttes med lunsj på Stasjonen 
Kafé (ikke inkludert i prisen).

○  Guidet rundtur med verdensarvbuss på Notodden 
○ Hver dag kl. 11.00 fra Bok & Blueshuset (2 timer)
○  I perioden 8. juli til 4. august

Attractions include central parts of the world heritage site at 
Notodden, such as Telemarksgalleriet and Lysbuen museum, 
that tells the story of how they were able to produce fertilizer 
from atmospheric nitrogen. Scenic drive up Kanalveien to 
Grønnebyen where Norsk Hydro built houses for its workers, 
to the fabulous Admini, administrative recidens of Norsk 
Hydro. Tours end in Hydroparken, where fertilizer was first 
produced in arc-furnaces still displayed today outside 
Ovnshus A. After the tour, participants can enjoy coffee or 
lunch in the historic Station Cafe of Hydroparken (not included). 

○  Guided sightseeing tour of World Heritage 
 Site Notodden 
○  Daily at 11.00 – lasting 2 hrs, departure from 
 the Book & Blueshouse
○  Starting on 8. July until 4. August 2017

VERDENSARVBUSSEN NOTODDEN

WORLD  HERITAGE  SIGHTSEEING 
AT NOTODDEN

Foto: 
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○ Guided World Heritage Telemark Tour: 
 Notodden – Rjukan – Møsvatn
○ Tuesdays and Sundays at 09.00 from the 
 Book & Blueshouse
○ Starting 11. July until 1. August 2017

Starting with a tour of World Heritage Site Notodden to 
experience and understand the technology and history 
adventure when Norsk Hydro started production of mineral 
fertilizer, then further up to Tinnoset and Mæl to see the 
ship Ammonia, to the city of Rjukan and hydroelectric 
powerplant Vemork. Then a visit up to high mountain 
landscape Møsvatn, regulated to give water to the 
waterfalls for production of electric power. Traditional 
lunch at Hardangervidda Nasjonalparksenter (not included).

NOTODDEN – RJUKAN – MØSVATN

EXPERIENCE 
NOTODDEN – RJUKAN – MØSVATN

Kvalifiserte guider tar med deltakerne på en dagstur hvor de 
får se og oppleve sentrale steder og naturgitte forutsetninger 
for Notodden-Rjukan Industriarv. Fra Lysbuen industrimuseum 
i Telemarksgalleriet, gjennom det mest sentrale verdensarv-
området på Notodden via Tinnoset og Mæl, til Rjukan og 
Vemork og videre til Møsvatn før den «følger vannet» tilbake 
til Hydroparken på Notodden. Lunsjen er lagt til Hardanger-
vidda Nasjonalparksenter (ikke inkludert i prisen).

○ Guidet dagstur i Rjukan-Notodden Industriarv: 
 Notodden – Rjukan – Møsvatn
○ Tirsdager og torsdager – avreise kl. 09.00 fra 
 Bok & Blueshuset
○ I perioden 11. juli til 1. august 2017

Foto: Alfred Holtan/NIA



NOTODDEN
Voksne/Adults: NOK 225,-
Barn under 12 år gratis
Children under 12 yrs free
 
NOTODDEN - RJUKAN - MØSVATN
Voksne/Adults: NOK 475,-
Barn under 12 år gratis
Children under 12 yrs free

Besøk også:
Lysbuen industrimuseum
Vemork Norsk industriarbeidermuseum
Rjukanbanen 
Tlf  35 09 90 00

PRISER OG BESTILLING/TICKETS

Billetter kjøpes her / Buy your tickets here:
www.bokogblueshuset.no

Forhåndsbestilling for grupper (over 10 pers.) 
Booking groups (over 10 pers.): 
www. tiltelemark.com  ||   tlf  97 02 02 54



INFORMASJON/INFORMATION

OSLO

Dato og tid/date and time

8. juli – 4. august (Notodden)        
Hver dag / Every day         
11.00 – 2 timer / 2 hours tour

11. juli – 1. august (Notodden-Rjukan-Møsvatn)        
Tirsdag og søndager / Tuesday and Sunday    
09.00 – dagstur / day trip
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