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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.

Tungtvannskjelleren

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: Espen Håkonsen/NIA

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

Foto: Hans Johnsrud/ NA

PRAKTISK
INFO

Notod

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

En vinternatt i februar
1943 risikerte en gruppe
norske spesialsoldater livet
i tungtvannskjelleren.
Nå åpnes de samme
rommene for deg.

Tungtvannskjelleren åpner 18. juni 2022

EN HEMMELIGHET
SER DAGENS LYS

Norsk Hydros tungtvannsproduksjon på
Vemork var en viktig del av nazistenes
atomprosjekt under andre verdenskrig.
Så viktig at det ble iverksatt hele fire
risikable militære operasjoner for å
stoppe den.
Hvem var de unge, norske soldatene som risikerte
livet for å utføre en av de viktigste og mest
spektakulære militære aksjonene under andre
verdenskrig? Hvordan gjorde de det?

Besøk tungtvannskjelleren på Vemork.

Bestill billetter på forhånd på nia.no

Foto: Tomasz Wacko/NIA

OPPLEV
TUNGTVANNSKJELLEREN

Foto: Longum samlingen/NIA

Foto: Espen Håkonsen/NA

HELTER FRA
TELEMARK

Høsten 2017 avdekket
arkeologer fra Telemark
fylkeskommune en godt
bevart hemmelighet under
bakken på Vemork.
De fant tungtvannskjelleren helt
intakt. Der hadde tiden stått stille
i 40 år. I år åpner dørene for deg.
Historien om tungtvannskjelleren
har spredt seg til hele verden.
Den har blitt fortalt i TV-serier,
dokumentarer, podkaster, artikler,
bøker og på film.

Se det alle snakker om.
Se tungtvannskjelleren.

