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Numedalen og nærheten til natur 

• Det er lett tilgang til fjellområdene Hardangervidda og Blefjell, samt at Trillemarka 

naturreservat kan nås fra dalen 

• Langedrag Naturpark er også en attraksjon 

• Fiske muligheter i Numedalslågen 
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Kilde: Langedrag.no Kilde: Trillemarkarollagsfjell.noKilde: Wikipedia.org 

Kilde: Naturperler.com
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Aktiviteter og attraksjoner i Numedal  

• Numedal er kjent for sin samling bygninger fra middelalderen og sine stavkirker og 

deres innvendige dekorasjoner. 

• Det er flere hyggelige tettsteder som Veggli, Norefjord og Rødberg.  

• Ved Veggli vertshus tilbys det dresinutleie i retning Rødberg, som blir brukt i 

sommermånedene. Det er flere severdigheter langs denne traseen. Ved Veggli er det 

også mulig å leie et gammelt tog til både overnatting og servering

Kilde: Numedalsbanen.no Kilde: Opplevtrillemarka.noKilde: Gravgraver.no 



• Det er flere bygninger langs banen som står ubrukt i dag. Dette gjelder blant annet 

Veggli og Rollag stasjoner, samt tilliggende bygninger.  Det kan vurderes om disse 

kan brukes til utleie eller overnatting. 

• I tillegg er det en nedlagt og fredet banestrekning hvor det begrenset med 

utleiemuligheter og salg av eiendomsmasse. 
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Bakgrunnen for innspillet fra Bane NOR 

Kilde: Jernbane.origo.no Kilde: Skinnelangs.no
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• Numedalsbanen ble offisielt åpnet i 1927

• All persontrafikk ble innstilt i 1989, men det går fortsatt et 

par godstog i uka opp til Flesberg

• Numedalsbanen ble fredet (strekningen mellom Rollag 

og Rødberg) av Riksantikvaren i 2013. 

• Formålet til fredninger er bevare Numedalsbanen på 

strekningen Rollag–Rødberg som et representativt 

jernbaneanlegg fra 1920-årene og som et helhetlig og 

intakt eksempel på de såkalte sidebanene til NSB i de 

typiske innlands dalfører i Norge. 

Numedalsbanen 



• Numedalsruta går gjennom dalen. 

• Numedalsruta er en 280 km lang 

sykkelrute fra Geilo via Uvdal og 

Kongsberg til Larvik. 

• Ruta følger Numedalslågen, Norges 

nest lengste elv, store deler av 

strekningen. 

• Fra Geilo via Uvdal og Kongsberg til 

Larvik har ruta et fall på 1000 meter, og 

den går hovedsakelig langs lite 

trafikkerte veier i et vakkert og variert 

landskap.
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Nasjonal sykkelrute – Numedalsruta 



Bane NOR sitt innspill til Grønn tur 

• Benytte nedlagte bygninger langs Numedalsbanen som står tomme eller som ikke 

er leid ut, til turisme/overnatting. Da i forbindelse med sykkelturisme eller andre 

aktiviteter

• Dette må ses i sammenheng med de ulike aktivitetene, tiltakene og 

turismetilbudene som tilbys i Numedalen

• Dette fordrer også et samarbeid med andre aktører i Grønn tur. 
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