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stlandet
den /ø

Notod

Norsk Industriarbeidermuseum
Verdensarvsenter

PARKERING & BUSS:
Alle besøkende i høysesong må
benytte Vemorkbussen fra Rjukan
stasjon til/fra Vemork/Tungtvannskjelleren. Gjelder fra 18.06-14.08.
Parkering med privatbil er kun
mulig i Rjukan sentrum. Parkering
er gratis og bussbillett er inkludert
i inngangsbilletten. Kjøp billett i
forkant for å sikre plass. Tidspunktet
på billetten er avgangstid for bussen
fra Rjukan stasjon.

ÅPNINGSTIDER:
2. januar-17. juni:
12.00-16.00
18. juni-14. august:
10.00-18.00
15. august-31. desember:
12.00-16.00
BILLETTPRISER:
Voksen 		
Medlem
Honnør 		
Student
Barn 6-18 år
Barn under 6 år

200,Gratis
180,150,130,Gratis

Foto: Tomasz Wacko/NIA

Kjøp billett og les mer om
parkering og buss på nia.no

Foto: Getty Images

PRAKTISK
INFO

VEMORK

Kontakt oss:

Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork, 3660 Rjukan
Telefon: 35 09 90 00
E-post: post@nia.no
Nettsted: nia.no

Vemork, en del av:

nia.no

Foto: Trond Lepperød/NIA

«Det er fremtiden vi bygger,»
sa Sam Eyde. Lite visste han og
Kristian Birkeland om hvor stor
rolle Vemork kom til å spille både
for Norge og verdenshistorien.

Tungtvannskjelleren

Ta en omvisning og se resultatet av
aksjonen som endret historiens gang.

Maskinhallen

4 militære operasjoner. Utallige
heltedåder. Se utstillingen på Vemork.

Vårt liv i verdensarven

Historien om Rjukan og Notodden
omtales som et moderne eventyr. I
denne utstillingen får du vite hvorfor.

Industrieventyret
med Sam og Sara

Sam og Sara inviterer barna
med på en morsom og lærerik
reise i verdensarven.

Café Vemork

Nyt en god lunsj, kaffe og
kake mens du tar inn den
spektakulære utsikten.

Opplev mer på Vemork. Se alt på nia.no
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Helter i Telemark

TUNGTVANNSKJELLEREN

Se det som en gang var det drønnende
hjertet i verdens største kraftverk.

For mer enn 100 år siden var Notodden og Rjukan
arena for et moderne eventyr. I dag står de som et
av få steder i Norge på UNESCOs verdensarvliste.
I verdensarvsenteret får du vite hvorfor.
Verdensarvsenteret har besøkssteder på Vemork
og Telemark Kunstmuseum. På Vemork kan du se
utstillingen «Vårt liv i verdensarven.»

En vinternatt i februar 1943
risikerte en gruppe norske
spesialsoldater livet i tungtvannskjelleren. Nå åpnes de
samme rommene for deg.
Gå der heltene gikk. Stå der heltene sto.
Se resultatet av aksjonen som forandret
historien. Velkommen.

Bestill billetter på forhånd på nia.no
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Velkommen til Vemork.
Norge hadde aldri vært
det samme uten.

BESØK
VERDENSARVSENTERET

