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Telemarkskanalen 
– den eventyrlige 
vannveien



Velkommen til  
Telemarkskanalen
Fra Telemarkskanalen ble bygd som ferdselsåre midt på 1800-tallet har den 

bidratt til å utvikle Telemark som samfunn, med handel, industri og annen 

næringsvirksomhet. Senere har kanalen utviklet seg til en kulturhistorisk 

attraksjon, med historiske sluseanlegg. 

Vi anbefaler alle en tur på Telemarkskanalen. Enten med de historiske kanalbåtene eller 
med egen båt gjennom sluseanleggene. For de som ønsker en mer aktiv reise, kan turen 
gjøres med kano eller kajakk. Noen ønsker å sykle eller vandre langs kanalen på godt 
tilrettelagte sykkelveier og stier. Kanallandskapet byr både på rolige opplevelser og mer 
utfordrende aktiviteter. I området langs kanalen og i Telemark for øvrig er det et rikt 
kulturtilbud og mange arrangementer i turistsesongen.

Kanalanleggene er åpne for publikum hele året. I 2015 starter 
kanalbåtene 19. mai. Den siste turen går 19. september. Vi 
holder slusene åpne for fritidsbåter fra 19. juni til 13. august, 
og ellers etter avtale.

Ta turen til Telemarkskanalen. Vi skal gjøre vårt beste 
for at du skal få fine opplevelser og gode minner å 
se tilbake på! 

Steinar Arntzen 
Daglig leder for Telemarkskanalen FKF

HISTORISK

INNHOLD

Verdens åttende 
underverk

Arbeidet med å hogge Telemarks
kanalen inn i fjellet startet for godt 
over 150 år siden. Da kanalen sto 
ferdig i 1892 ble den i Europa betegnet 
som et «åttende underverk». Den 
forbinder kysten av Telemark med 
innlandet ved hjelp av 8 sluseanlegg på 
en strekning på 105 km fra Skien til 
Dalen. Telemarkskanalen består av to 
løp; SkienDalen og SkienNotodden. 
Vannveien er det i dag mulig å 
oppleve både med rutebåt, charterbåt, 
fritidsbåt, kano og kajakk. I tillegg kan 
man oppleve mye langs kanalen med 
egen bil, sykkel eller til fots.

”Ikke noe annet sted har jeg sett sluseanleggene skåret rett inn i 
hardt fjell som i Telemarkskanalen.” 

Odd Børretzen

Løveid sluse for over 100 år siden
Foto: Skotfoss Historielag
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M/S Victoria ved Strengen bru under tvsendingen Minutt for minutt på NRK i 2012
Foto: Kari Anne Nordskog

Eidsfoss har den høyeste sluseporten i hele Telemarkskanalen. Fo
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Skien
0-5 m.o.h

Løveid
5-15,3 m.o.h

Norsjø

Østkanalen Notodden

Ulefoss
15,3-26 m.o.h

Eidsfoss
26-36 m.o.h

Vrangfoss
36-59 m.o.h

Lunde
59-62 m.o.h

Kjeldal
62-65 m.o.h

Hogga
65-72 m.o.h

Flåvatnet Kvitseidvatnet Bandak Dalen

Telemarkskanalen forbinder kysten og 
innlandet med åtte sluseanlegg. 

Nederst er Skien sluse og Løveid sluse 
som åpnet vannvegen mellom Notodden 
og kysten i 1861. Sluseanleggene ble 
modernisert på 1980-tallet, da de fikk 
automatisert betjening av porter og luker.

I den øvre delen er det seks sluseanlegg, 
Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss, Lunde, Kjeldal 
og Hogga. Der åpnes porter og luker 
fremdeles med håndkraft, akkurat som da 
de ble bygd i 1892.

På tur opp eller ned
Unn deg en tur på den vakre Telemarks kanalen i sommer. Opplev 
gammel kultur  historie, folkeliv og slusing slik det foregikk for 
over 150 år siden. Nyt ferden fra dekket på en av de nostalgiske 
kanalbåtene; M/S  Victoria, M/S Henrik  Ibsen eller den nyere M/S 
Telemarken.
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Skien er Norges eneste kanalby!
Den første slusen i Telemarkskanalen 
er faktisk midt inne i byen. Det finner 
du ikke noe annet sted i Norge. En 
vandring langs slusen og laksetrappen like 
ved er en fin opplevelse. Fra museet og 
kafeen i Brekkeparken er det flott utsikt 
over de to vannspeilene, Skien sluse og 
Hjellebrygga der kanalbåtene legger til.

Skien er Ibsens fødeby, og hans barndoms
hjem Venstøp ligger ca. 4 km nord for 
sentrum. 

M/S Henrik Ibsen og M/S Victoria ved Skien sluse
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Skien
0-5 m.o.h

Løveid
5-15,3 m.o.h

Norsjø

Østkanalen Notodden

Ulefoss
15,3-26 m.o.h

Eidsfoss
26-36 m.o.h

Vrangfoss
36-59 m.o.h

Lunde
59-62 m.o.h

Kjeldal
62-65 m.o.h

Hogga
65-72 m.o.h

Flåvatnet Kvitseidvatnet Bandak Dalen

Skien - Dalen 105 km
Skien - Notodden 60 km

Prøv deg som slusevokter 

I juli åpner VestTelemark Museum en 
barnevennlig modell av Telemarkskanalen 
i målestokk 1:1000 – med vann, båter og 
sluser. Museet ligger rett ved Eidsborg 
stavkirke, øverst i Telemarkskanalen, 7 km 
fra Dalen brygge. 

Utenfor museet er det bygget en 105 m 
lang vannførende modell av hele kanalen. 
Den inneholder de fleste sluseanlegg, et 
kraftverk og båter som kan sluses hele 
veien fra Dalen til Skien og tilbake igjen. 

Underveis passerer man alle de viktige 
stedene og vannene mellom Bandak og 
Skienselva. 

Du kan transportere brynestein fra Lastein 
brygge med pram, fløte tømmer fra 
Spjotsodd i Kviteseid eller frakte turister 
med dampbåt fra Ulefoss til Bandaksli.

Modellen er et aktivitetstilbud for 
barn, ungdom og barnefamilier. I tillegg 
formidler den Telemarkskanalens geografi 
og historie. Vrangfoss sluser er på plass 
med fem slusekamre. En modell av Hogga 
kraftverk viser hvordan kanalen blir brukt 
i kraftproduksjon. Vi får høre historien om 
Turid Fiskarbekk som rodde brynestein 
over Flåvatn – og mye annet.

Alle er velkommen til den høytidelige 
åpningen 1. juli 2015 kl. 12. 00.

Kanalmodellen er åpen hver dag fra 1. 
juli og utover sommeren. På museet kan 
du også se en ny elgutstilling, Eidsborg 
Stavkirke og et stort bygdetun med Norges 
eldste loft. Det er kafé inne og ute. Se 
www.vtm.no
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Kanalentusiasten
SkienDalen

Dagsturen for den sanne entusiasten. Her 
får du oppleve hele kanalstrekningen fra 
Skien til Dalen med gammel kulturhistorie 
og storslagen natur. I båtens restaurant kan 
du hygge deg med god mat og drikke.

Båttur Skien – Dalen m/bussretur

Pris voksen kr. 1.375,- 
Barn fra kr. 275,- (415 år)

KANALPAKKETIPS 
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Lårdal Bryggje
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Bygd i Gøteborg i 1907. Kom til Tele
markskanalen i 1993 og ble  omdøpt 
etter Skiens verdensberømte dikter. 
Fullstendig restaurert i 2010 og fram
står som er perle av en kanalbåt. 
Sertifisert for 100 passasjerer. I 2015 
går M/S Henrik Ibsen i daglig rute 
mellom Skien og Dalen fra 20. 5. - 6.9. 
Fra 7. 19.9. på strekningen Dalen 
LundeDalen onsdag til og med lørdag.

Ved slusene i Ulefoss, Vrangfoss og 
Lunde er det størst aktivitet. Her 
møtes båtene med korte mellomrom 
og mange passasjerer går av eller på. 
Kombiner gjerne besøket med et godt 
måltid og noe å drikke. Nyt også livet 
i de flotte parkene rett ved noen av 
slusene. Lørdag 13.6. er det markering 
i Lunde sluse når de tre kanalbåtene 
møtes for første gang i sesongen.

Bygd i Sverige i 1951 og seilte 
mellom holmer og skjær i 
Stockholms skjærgård før hun ble 
telemarking i 1988. Er kjent som 
Norsjøs hvite svane. Sertifisert 
for 137 passasjerer. I 2015 går M/S 
Telemarken i daglig rute mellom 
Akkerhaugen og Lunde fra 13.6. 
til 9.8.

Bygd på Akers Mek i 1882 for 
Telemarkskanalen og har seilt på 
kanalen siden den gang. Hun kjenner 
hver sluse og hver minste vik. Sertifisert 
for 180 passasjerer. Er oppkalt etter 
dronning Victoria av Sverige og kalles 
med rette kanaldronningen. I 2015 går 
M/S Victoria i daglig rute mellom Skien 
og Dalen fra 19.5. til 6.9.

KANALBÅTENE

M/S Henrik Ibsen Der båtene møtes M/S TelemarkenM/S Victoria
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Nedstrøms Lunde sluse
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På reise med kanalbåt
De ærverdige kanalbåtene har trafikkert Telemarkskanalen siden slutten av 1800-tallet. En 
høstdag i oktober 1893 gikk Kong Oscar og Prins Eugen om bord i D/S Victoria på kanalbrygga 
i Skien. Ferden startet med salutt og beæring av de kongelige gjester, før kanaldronningen 
satte kursen oppover Telemarkskanalen. På Vrangfoss kan man beskue navnetrekkene til de 
kongelige passasjerene.

Du kan også føle deg som konge for en dag i en av våre vakre kanalbåter fra århundreskiftet. 
Nyt det naturskjønne kulturlandskapet og de spektakulære sluseanleggene fra orkesterplassen 
på dekk. En kanalbåtferd – kort eller lang – med eller uten overnatting – er et minne for livet. 
Det finnes busser som  frakter deg tilbake til utgangspunktet du reiste fra. Lykke på reisen!

Forslag til båtreisen finner du på www.telemarkskanalen.no

Av og på båten
På tur oppover kan du gå av kanalbåten på 
Eidsfoss sluser og spasere et par kilometer 
langs ruta til Vrangfoss sluser. Der kan du 
studere hvordan båten blir løftet opp i 
slusekammerne,  før du går om bord igjen 
ved øverste sluse.

Se rutetider og priser side 33
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Hjellebrygga i Skien i 1905

For den morgenpigge
På kanalreisen fra Skien til Lunde vil 
du oppleve et unikt kulturminne som 
stort sett har beholdt preget fra forrige 
århundre.

I Telemarkskanalen finnes sluser med 
fine stein murte vegg er, de opprinnelige 
støpejernsinnretninger for manøvrering 
av sluseportene, gamle slusevokterboliger, 
vaktstuer, vakre parker og gamle brygger.

Pakken inkluderer:  
 Båttur fra Skien til Lunde  
 Kanalbuss fra Lunde til Skien

Pris kr. 735,- per voksen,  
fra kr. 155,- pr. barn (4 15 år)

KANALPAKKETIPS 

Ulefos Hovedgaard
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Vrangfoss, juvelen i kronen

Det tar sin tid å bli sluset gjennom fem slusekamre. Faktisk ca 45 minutter hver veg.  
Men hvem har egentlig dårlig tid i en sådan stund?
 

I den tidligere slusemesterboligen holder Café Slusemesteren til. En liten matbit og 
 forfriskninger på verandaen er slett ingen dårlig måte å fordrive tiden på. Vil du strekke 
på bena kan du rusle rundt i dette mektige sluseanlegget som ligger i en nydelig park 
med over 100 år gamle trær.
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Den vrange fossen

Vrangfoss er det største slusean
legget i Telemarkskanalen med sine 
fem slusekamre og en samlet løfte
høyde på 23 meter. Slusene er hogd 
inn i landskapet ved siden av dammen, 

Slik så det ut fra utkikkspunktet rundt 1905
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der fossen gikk før det ble kanal. 
Fossen var så stri at det var 
vanskelig å fløte tømmer her, derav 
navnet Vrangfoss. Før kanalen ble 
bygd gikk elva her gjennom et 
juv på omtrent to kilometer med 
fosser og trange partier. 

Guidet omvisning i Vrangfoss tirsdag, torsdag og lørdag kl. 12.00 fra 13. juni til 
8. august. Omvisning for grupper bestilles hos Ulefoss Kulturarv på tlf: 994 11 253.
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Kjenn lukten av ferske brød rett fra bakerovnen, lytt 
til bjelleklangen fra sauer på beite, og nyt synet av 
de vakre telemarkskyrne som beiter langs kanalen 
i Eidsfoss.

I gamle dager var Telemarkskanalen hovedveien for folk, dyr og gods 
som skulle transporteres mellom fjord og fjell. Kanalbåtene hadde 
matservering og langs kanalen var det skysstasjoner med kost og losji. 

For dagens kanalgjester venter også mange gode matopplevelser. Flere 
spisesteder legger sin ære i å tilby gode, lokale smaker, tradisjonsrike 
retter og mat med særpreg fra nærområdet. Du finner det på 
restaurantene om bord i kanalbåtene og på spisesteder og hoteller 
langs kanalen. Gårdsbutikkene har eplemost, syltetøy, geleer og kling – 
for å nevne noe. I sesongen kan du kjøpe frukt og bær rett fra bonden. 

I Skien arrangeres den store matfestivalen Mersmak 28. og 29. august. 
Besøk også Norsk Eplefest på Gvarv 26. september.

Kjøp gjerne med lokal mat med hjem som et matminne fra 
Telemarkskanalen. 

En smak av Telemark
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Anne Underbergs Heimebakeri

Mersmak i Skien

Drueplukking på Lerkekåsa Dalen HotelFo
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Toalett og dusj: Skien, Løveid, Ule foss, 
Vrang foss, Lunde, Kviteseid brygge, Lår dal 
brygge, Dalen brygge, Akker haugen Vestre 
brygge, Norsjø Ferieland og Nesøya 
gjestehavn på Notodden.
Drivstoff: Ulefoss, Norsjø Ferieland 
og Dalen. Vi anbefaler å fylle tanken i 
Langesund, Stathelle eller Frednesbrua i 
Porsgrunn på vei til kanalen.

Du kan sette ut båten flere steder langs 
kanalen. Skien: Bøle båtforening, opp strøms 
Løveid sluse og Fjære kilen.  Sauherad: 
Akkerhaugen og Hjuksebø båtforeninger. 
Notodden: Slippen Notodden brygge 
og Nesøya gjestehavn. Nome: Ulefoss 
gjestebrygge, ved Strengen bru og Omnes 
Camping. Kviteseid: Kilen Feriesenter og 
Kviteseid brygge. Tokke: Lårdal camping og 
Dalen Brygge.

Gjestebrygger Båt på henger Tips til båtturen

Skaff deg båtsportkartet for kanal
vassdraget. Kartet selges for  
kr 550, på slusene i Skien, Ulefoss 
og Hogga, og på Dalen turistkon
tor. Maks fart i havneanlegg og 
leder er 5 knop. Ta alltid hensyn 
til padlere og fortøyde båter langs 
land. Husk redningsvest! Også til 
far!
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Kviteseid bryggje

Munken

FRITIDSBÅT

10



På kanalen i egen båt Småfolk i båt

Sakte idyll er det nærmeste vi kommer når vi skal beskrive det å dra på kanalferie i egen 
båt. Du bør derfor beregne god tid, det er mange naturopplevelser underveis. Det kan også 
hende at det er litt ventetid ved sluseanleggene, slik at litt ekstra tid er både nødvendig og 
behagelig. Husk å skaffe deg båtsportkartet for kanalen som gjør navigasjonen enkel. Er det 
første gang du kaster deg uti kanalferie med egen båt, har du ingenting å frykte, erfarne 
slusevoktere passer på deg, og sørger for en trygg og problemfri slusing.

Kanalferie er noe både små og store barn 
synes er spennende. Litt sjøvett før man 
begir seg av sted er viktig å lære barna. 
Det kan være enkle regler som å sitte rolig, 
høre på kapteinen og ha på redningsvest. Er 
man stor nok kan man kanskje bli matros 
med fenderansvar?

INSTRUKS FOR SLUSING

Forslag til båtreisen finner du på www.telemarkskanalen.no

Åpningstider sluseanleggene
• 19. juni–13. august, kl 09.00–18.00.
• Pga. rutebåtpassering er det lurt 

å møte opp i Løveid sluse før kl. 
16.00.

• Før og etter sesongen sluses hver 
fredag i Skien og Løveid kl. 09.00–
12.00. Bestill seinest dagen før på 
tlf. 97 08 94 49 på dagtid mandag–
fredag.

• Følg slusemannskapets anvisninger. 
• Legg ut godt med fendere på begge 

sider før du kjører inn i slusa.
• På Ulefoss og Hogga sluser er det 

mulig å låne fenderplanker til å henge 
utenpå fendrene. 

• Hold lav hastighet når du kjører i slusa.
• Slå av motoren straks båten er plassert 

i kammeret.
• Båter med jolle bør ligge bakerst i 

kammeret.
• Slusevokterne henger ned et tau til 

baugen og et til akterenden på båten. 
Disse tauene må du la gå gjennom 
båtens pullere.

• Hold tauet stramt, ta inn på slakken 
etter hvert som vannet stiger.   
Ved  nedslusing gir du etter på tauet 
etter hvert som båten synker. Ikke fest 
tauet!

• Røyking og bruk av åpen flamme om
bord under slusingen er forbudt.

Alle om bord i båten bør ha på seg 
rednings vest under slusingen. 

Se info og priser side 3233
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Lunde sluse
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Gutta på tur En liten kanaltur
Det var en gang i 1986 at fem mann skulle ta en tur på Telemarkskanalen. De ble kraftig 
bitt av kanalbasillen. Etter 29 år på tur fra Skien til Kviteseid med M/S Victoria, er de i år 
klare for ny tur. Denne gang helt opp til Dalen.   

Den lille eksklusive klubben Kanalens venner teller 12 medlemmer. Øyvind Strand, som har 
vært med helt fra starten, forteller at turen har vokst i lengde og omfang. Nå legges det 
inn overnatting og turen går over tre dager. Det er absolutt ingen steder de ikke har vært. 

Dumme spørsmål som «Hva gjør at man ikke går lei av kanalen?» blir besvart med et 
undrende blikk.  Det skjer noe hele veien, fantastiske naturopplevelser og noe nytt å se 
hver eneste gang. Det er så utrolig mange flotte plasser, men det aller fineste er etter min 
mening Flåbygd. Turen fra Hogga og ut på Flåvatn er virkelig en reise verdt. Og så er det 
så hyggelig å reise med kanalbåtene. Besetningen, kaféen og båten er en opplevelse i seg 
selv. Du har en fantastisk tur i vente, sier Øyvind.

Se flere forslag på www.telemarkskanalen.no
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Løveid sluse

Kanalhopping
I år kan du hoppe av og på kanalbåtene 
med sykkel eller kano/kajakk.   

Nå kan du kjøpe en felles billett til M/S 
Henrik Ibsen og M/S Victoria som varer en 
hel uke. Med den kan du hoppe fra båt til 
båt, på alle strekninger mellom Skien og 
Dalen. Du kan til og med ta med sykkel 
eller kano/kajakk. 

Den første turen bestiller du sammen med 
billetten. Resten av turene kan du enten 
bestille hos Visit Telemark på telefon 35 
90 00 00, eller ved å møte opp direkte på 
båten og ta sjansen på at det er plass.

Nyt friheten på Telemarkskanalen og ta for 
deg av de mange opplevelsene vi kan by på 
langs kanalen.

Prisen er kr 1.495,- for voksne. Barnebillett 
koster kr 745,-. Sykkel eller kajakk/kano 
er inkludert. Ta med legitimasjon for å vise 
gyldig billett ved alle påstigninger.

KANALPAKKETIPS 

Du trenger ikke å ta hele turen hver gang. 
Noen ganger kan det passe med en litt 
kortere tur. Kanskje for å vise gjestene 
dine hvor flott kanalen er. Så kan dere ta 
en lengre tur neste gang.

Noen forslag:
 - Formiddagstur fra Akkerhaugen til 

Hogga

 - Formiddagstur fra Lunde til Hogga

 - Ettermiddagstur fra Løveid til Skien

 - Ettermiddagstur fra Lårdal til Dalen
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Hjellevannet, Skien

Lårdalsstigen – «Tøffare enn Besseggen» 
Kombiner en båttur med en av Norges råeste fjellturer; Lårdalsstigen. Turen går helt ut på 
kanten av Telemarkskanalen med et praktfullt utsyn over Bandak. Lårdalsstigen går mellom 
Eidsborg og Lårdal i Tokke og er blitt en av de best profilerte turstiene i Vest-Telemark. 
Turen er tøff og krever godt turutstyr, niste og nok drikke. Fra Lårdal retur med kanalbåten 
tilbake til Dalen. Overnatting på det historiske Dalen Hotel. Turistkontoret på Dalen har 
informasjon, kart og kan også bestille båtturen.

Pris fra kr. 1.480,- per person per døgn i dobbeltrom med frokost og båttur Lårdal – Dalen.

VANDRETIPS

Forslag til vandringer finner du på www.telemarkskanalen.no

På vandring langs kanalen
Langs kanalen er det mange muligheter for den som vil ta beina fatt.

Korte turer i  rolig terreng som Skotfossstien, Hjellevannet rundt i Skien, Geoparkstien 
i Ulefoss, Skarravegen mellom Ulefoss og Vrangfoss, Folkestien i Lunde, Gamleveg ved 
Kviteseid bygdetun, Bufjordstigen på Dalen, Kjærlighetsstien i Gvarv og langs Heddøla og 
Tinnelva i Notodden. 

Tøffe og spektakulære turer som Lårdalsstigen, Dalen – Rui – Eidsborg og  Hægefjell i 
Vrådal. Og den majestetiske Gaustatoppen er heller ikke langt unna.
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Går av stabelen lørdag 19. og 
søndag 20. september 2015. Selve 
løpet er på lørdag, der du  kan 
velge mellom tre løyper av ulik 
tøffhetsgrad og lengde. Søndag blir 
det slusepadling på Bandakkanalen 
gjennom historiske sluser i Tele
mark. Påmelding til årets padlefest 
på: www.telemarkspadlern.no

Norsjoferieland.no, Akkerhaugen

Kanalcamping.no, Lunde 

Telemarkadventure.com, Dalen

Straand.no,  Vrådal i Kviteseid

Lystang.no, Nautesund

PADLING

Telemarkspadler´n Leie kano eller kajakk Padlevennlig meny 

Tortillalefser fylles med kylling, 
salat, mais, tomat, ost og tacosaus. 
Rull lefsene sammen og pakk i 
folie. Sjokoladebanan avrunder 
måltidet. Lag et snitt i bananene 
på innsiden av buen og fyll den 
med små sjokoladebiter og nøtter. 
Pakkes i folie og stekes på primus i 
ca 5 minutter. Digg.

Tips til padleturen

Sydvest og svamp er genialt når 
det regner! Pakk i små vanntette 
poser. Bruk hansker, det er lett å få 
blemmer. Åresnor så du ikke mis
ter åra er lurt. Husk også badetøy, 
myggspray og flytevest. 

Bestill padlekart for Telemark
skanalen hos turistkontoret@
boitelemark.com. 
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Padling på kanalen Sluse i flokk 

Padlepakke ved Lunde
Lunde er et ideelt utgangspunkt for en 
tur på kanalen. Med rolige padle  tak på 
blikkstille vann kan du nyte naturen på 
nært hold. Kombiner gjerne padleturen 
med en reise med kanalbåt. 

To dagers padlepakke med overnatting på 
Lunde Vandrerhjem inkl. 2 overnattinger m/
frokost og kano leie én dag.

Pris kr 1.105,- per person. 

Viktig å vite
Ved alle sluseanlegg kan du bære kano/
kajakk forbi. Eller du kan låne tralle 
i åpningstida. De fleste anlegg har 
ilandstigings og utsettingsbrygger.  

Nedenfor Kjeldal er det en elektrisk 
fiske sperre. Les viktige forholdsregler på 
informasjonsskiltet. 

Ved slusing må en bruke redningsvest og 
det er nødvendig med noe padleerfaring. 
Pga. kanalbåter og motgående trafikk kan 
det av og til bli litt ventetid. Vær forsiktig 
når du skal krysse innsjøene. Selv i 
innlandsfarvann kan vinden ta hardt utpå. 
Ikke legg opp for stram tidsplan.

Det er en eksotisk opplevelse å bli sluset gjennom Telemarkskanalen. Denne padleturen 
kan du faktisk starte i ferskvann og avslutte i saltvann. Du kan ta kajakk/kano med på 
kanalbåtene, men bestill plass på forhånd.

På veien mellom Dalen og Skien passerer du små kanalidyller, kulturattraksjoner, kirker, 
åpne innsjøer, et unikt industrihistorisk landskap og åtte sluseanlegg. Fra Skien kan du padle 
på elva til Porsgrunn, via den idylliske skjærgården i Eidangerfjorden – ut til det åpne havet.

Turene på kanalen passer både for nybegynnere og for erfarne padlere. Kajakk kan leies 
flere steder langs kanalen. Har du egen kajakk finnes det et stort utvalg av startsteder der 
du kan parkere bilen gratis. Med kajakk fra Skien til Dalen eller omvendt må du beregne 
4-5 overnattinger. Det er mye flott å se underveis, så beregn god tid. Eller ta en tur til! 

Det går fint an å sluse i flokk. Hyggelig er 
det og.  Blir man kaffetørst er det alltid 
en som har en «tår» på lur.  Vi skjønner 
at det kan se skummelt ut. De SVÆRE 
sluseportene og lille du i en spinkel  kajakk. 
Langt opp er det også. Men det går så fint. 
Vi hjelper deg fra land så du trenger ikke 
engste deg. Å sitte i kano eller kajakk og 
oppleve slusingen er både fascinerende og 
spennende. Men du kan også bære eller 
trille forbi slusene.

KANALPAKKETIPS 

Forslag til padlepakker med priser finner du på www.telemarkskanalen.no
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Visit Telemark tilbyr flere  
sykkelpakker, blant annet:

Den store kanalturen
Fjågesundtråkken
Sjarmøretappen
Den lille kanalturen
Lundetråkken

Lørdag 30. mai går Telemark
skanalrittet fra Dalen til Lunde. 
Du kan velge mellom tre løyper. 
100 km starter i Dalen. 55 km 
starter i Kviteseid. 24 km har 
start og mål i Lunde. Heder
sprisen går til raskeste kvinne 
eller mann. Men alle er med på 
folkefesten.

Kanalcamping.no, Lunde
Syklisten.no, Notodden
Telemarkadventure.com, Dalen
Kviteseid turistinformasjon
Straand.no, Vrådal i Kviteseid
Lystang camping, Nautesund

SYKLING

SykkelpakkerTelemarkskanalrittet Leie sykkel Tips til sykkelveska

Plaster og førstehjelpsutstyr, nok 
drikke, matpakke, frukt, sjokolade, 
ekstra skift med klær, sykkelbukse 
og regntøy. Lurt med myggspray, 
solbriller og lappesaker.

Bestill sykkelkart for Telemark
skanalen hos turistkontoret@
boitelemark.com
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På sykkel langs kanalen På støttehjul langs 
kanalen

Lundetråkken
Forfriskende sykkeltur på en av de 
flotteste strekningene fra Lunde til Hogga 
(6 km). Båttur med en av de nostalgiske 
kanalbåtene fra Hogga til Ulefoss gjennom 
spennende sluser og kanaler. Sykkeltur 
tilbake til Lunde (14 km) med en velfortjent 
hvil på Lunde Vandrehjem.

Totalt kr 1.255,- per person

Inkl. båttur, sykkeltransport,  overnatting, 
frokost og oppredd seng.

Det er mange muligheter for å oppleve Telemarkskanalen fra sykkelsetet. Du kan kombinere 
kanalbåt og sykkel og velge mellom sykkelruter av ulik lenge. Mange reiselivsbedrifter har 
symbolet Syklist Velkommen! De tar spesielt godt vare på deg og sykkelen din. Som å kunne 
spyle sykkelen etter dagens etappe og låse den inn om kvelden.

Den nasjonale sykkelruta mellom Dalen og Ulefoss går gjennom et storslått og variert natur 
og kulturlandskap. Regn med fire dager og tre overnattinger, og unn deg å ta kanalbåt den ene 
veien. Hvis du starter i Ulefoss kan du avslutte med et herskapelig opphold på Dalen Hotel 
Sjekk inn – og pust ut! 

Fra Lunde er det mange skilta sykkelruter i kanallandskapet, flere går tett på kanalen og slusene. 

Det er koselig å ha med barn på sykkel 
langs kanalen. La opplevelsene og barna 
styre tempoet. Det skjer mye som det 
er moro å få med seg. For eksempel er 
det superspennende å se på at de store 
kanalbåtene blir løfta opp i slusekammerne. 
To ting må en ha nok av, tid og is, masse is.

KANALPAKKETIPS 

Forslag til sykkelpakker med priser finner du på www.telemarkskanalen.no
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NOTODDEN

SKIEN

ULEFOSS

AKKERHAUGEN
GVARV

LUNDE

KILEN

FJÅGESUND

KVITESEID

LÅRDAL

BANDAKSLI

DALEN

Mer enn en båttur
Kombiner turen på Telemarkskanalen med å besøke de mange stedene 
langs kanalen. 

Her kan du vandre kort og langt, padle, sykle, besøke museer og gallerier, 
delta på arrangementer og nyte naturen. 

Du rekker ikke alt på en gang. Så velkommen tilbake!

Ruiplassen  I  Foto: Arne Rosland

Kvitseid bygdetun  
Foto: Leif Jamtveit

Bufjordstigen
Foto: Hamish Moore Eidsborg stavkirke Ulefos Hovedgaard

Geoparken
Foto: Kåre S. Pedersen

Øvre verket

Wakeboard på Norsjø Ferieland
Foto: Olav Stubberud

Lindheim Gård  
Foto: Live Skinnes

Kultur og vandring  
i VestTelemark

 Lårdalsstigen – «tøffare enn Besseggen»

 Bufjordstigen ved Dalen Hotel

 Gamlevegen ved Kviteseid bygdetun

 Turvegen i Kviteseid sentrum 

 Vandresti Rui – Eidsborg

 Pilegrimsvandring

 Kanalveka/Victoriafestivalen 15. – 20. juni

 Dalsmarken 19. og 20. juni

 Åpning av kanalmodell på Eidsborg 1. juli

Viser ved kanalen
Telemarkskanalrittet
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NOTODDEN

SKIEN

ULEFOSS

AKKERHAUGEN
GVARV

LUNDE

KILEN

FJÅGESUND

KVITESEID

LÅRDAL

BANDAKSLI

DALEN

Kulturarv på Ulefoss
 Ulefos Hovedgaard

 Øvre verket

 Romnes middelalderkirke

 Geoparken Gea Norvegica

 Holla kirkeruin  

Fruktbygda i Sauherad
 Smak på lokal eplemost

 Gårdsbutikker

 Kunstutstillinger

 Selvplukk av frukt

 Wakeboard kabelbane

 Kartfestivalen 14. og 15. august

 Norsk Eplefest 26. september

Ulefos Hovedgaard

Nyhuus Gard
Foto: Live Skinnes

Notodden 
Blues 

Festival
Foto: Harald Olsen

Bok & Blueshuset  I  Foto: Børve og Borchsenius

Parkjazz  I  Foto: Kristin Berge

Henrik Ibsen
Foto: Dag Jenssen

Kanalbyen Skien
 Henrik Ibsen museum

 Parkjazz i Brekkeparken

 Ibsen og lokal mat

 Skien Fritidspark

 Skien Live 13. juni

 Matfestivalen Mersmak 28.29. august

Industrihistorie på Notodden
 Telemarksgalleriet og Lysbuen 

industrimuseum 

 Bok & Blueshuset med Bluseum

 Heddal stavkyrkje

 Heddal bygdetun

 Notodden Blues Festival 30. juli–2. august

Heddal stavkirke

Romnes Kirke
Foto: Kåre S. Pedersen

Aktiviteter i Lunde
 Padling og sykling

 Der kanalbåtene møtes

 Telemarkskanalrittet 30. mai

 Viser ved kanalen 19. 20. juni

 Kanalrennet 27. juni

Foto: Linda Farstad
Skien sluse

Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Padling

Telemarkskanalrittet
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Barn og unge langs kanalen
Det er aldri kjedelig langs kanalen! Det er et mangfold av aktiviteter og tilbud for barn og 
unge. Lek slusevokter i den nye kanalmodellen på Eidsborg.  Ta en avstikker til Sommarland 
i Bø som har Norges råeste vannsklier. Legg turen til Nordsjø Ferieland på Akkerhaugen 
og prøv en av verdens beste wakebordbaner. Hva med enda mer fart på gocartbanen i 
Skien? Eller utforsking av gruvegangene på Åmdals Verk? Besøk det flotte nye biblioteket 
på Notoddens Bok & Blueshus. Ellers er det verd å få med seg Fritidsparken og Eventyr
fabrikken i Skien, sjørøvercruise med M/S Victoria og vitensenteret DuVerden i Porsgrunn.

Kom og opplev kanalen sammen med barna!
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Wakeboard i Norsjø Ferieland Eventyrfabrikken

DuVerden

Sjørøvercruise 
med M/S 
Victoria

Skien Fritidspark, Himalayaparken
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Nyhet – hyggelige barnepriser
Nå tilbyr vi kanonpriser for barn 415 
år. Prisen gjelder for inntil to barn som 
er ifølge med en betalende voksen. 
Barn 03 år reiser fortsatt gratis på 
Telemarkskanalen.

Barn 415 kun kr 75,- på alle strekninger

KANALPAKKETIPS 
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Vannvittig moro i Bø
Bø Sommarland er et eldorado for deg 
som elsker moro i vann. Vannskliene er 
blant Europas høyeste og verdens største. 
Supersklia «Magasuget», den stupbratte 
«Halfpipen», vannberg og dalbanen «Mot 
i Brøstet», verdens største kunstige 
surfebølge «Flow Rider» og den nesten 
100 meter lange sklia Trippeltrakta, er 
bare noen av vannaktivitetene du kan få 
adrenalinkick av. I år åpner Høyt & Lavt 
Bø en ny klatre og aktivitetspark rett ved 
siden av Sommarland.

Du kan ta båten til mange av arrange mentene langs kanalen.

Se aktiviteter og arrangementer på www.telemarkskanalen.no

Musikkfestivaler med gjestehavn
Notodden Blues Festival, 30. 
juli  2. august, er Europas 
største bluesfestival. Med et 
utall konserter og spillesteder, 
bl.a. bluescruise med M/S 
Telemarken. På lørdag er det 
stor konsert på brygga, der 
hovedattraksjonen er Led 
Zeppelinlegenden Robert 
Plant. Bluesfest.no.

Viser ved Kanalen, 19.  20. 
juni, er en liten og intim 
festival. Scenen ligger idyllisk 
til helt nede ved vannkanten 
ved sluseanlegget i Lunde. I 
år kommer bl.a. Vamp, Lars 
Vaular m/band, Henning 
Kvitnes og Jack Vreeswijk. 
Viservedkanalen.no.

Kartfestivalen på Gvarv, 14. – 
15. august, er en heløkologiske 
rockefestival. Dagen før er 
det Telemarksmesterskap i 
slampoesi. Festivalcampen er 
tett på scenen og Gvarvelva. 
Kartfestivalen.com

ARRANGEMENTER 2015
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18. - 25. mai Kanaluka i Skien
19. - 24. mai Kanalveke i Tokke
22. mai Tour of Norway, i Skien, Ulefoss, Lunde
22.-24 mai Kanalgjedda fiskefestival, Lunde sluse
25. mai Pilegrimsvandring i fruktlandskapet, Gvarv
30. mai Telemarkskanalrittet DalenKviteseidLunde
30. mai Bilens Dag, Bok & Blueshuset, Notodden
31. mai Konsert med operagutta, Ulefoss Hovedgaard
6. juni Sluserock i Lunde
6. juni Åpningstur for Lårdalsstigen
9. juni-25. aug. Kultur og mat i Ibsens rike, tirsdager, Skien
12.-13. juni Skien Live
13. juni-8. aug. Gratis guiding på Øvre Verket, Ulefoss, tirsdag 

og lørdag kl 14.
13. juni-18. aug.  Telemarksgalleriet, Notodden: «I rosens navn»
13. juni Feiring av de tre kanalbåtene, Lunde sluse
15.-20. juni Kanalveka og Victoriafestivalen, Kviteseid
17. juni Telemarksgalleriet, Notodden, konsert Arve 

Tellefsen og Knut Buen
19. - 20. juni Viser ved Kanalen, Lunde sluse
19. - 20. juni Dalsmarken, Dalen
26. - 28. juni Wings & Weels, Lunde
27. juni Kanalrennet på rulleski, Lunde
1. juli Åpning kanalmodell, Eidsborg
4. -6. juli Øvre Verket Dagene, Ulefoss
30. juli - 2. aug. Notodden Blues Festival
2. aug. Amcar Norway Cruise, roadshow, Lunde
8. aug. Andeløp, Lunde sluse
14. - 15. aug. Kartfestivalen, Gvarv
15. aug. NM i skateboard, vertramp
25. aug. Guidet Ibsentur på sykkel, Skien
28. - 29. aug. Matfestivalen Mersmak, Skien
29. aug. Lunde sluse triathlon
30. aug. Snipetorpmarken, Skien
19. - 20. sept. Telemarkspadler’n NotoddenAkkerhaugen
26. sept. Norsk Eplefest på Gvarv
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Hos Visit Telemark kan du bestille 
overnatting til flere steder langs 
kanalen. Hva med overnatting på 
det koselige Thon Hotel Høyers 
i Skien eller øverst i kanalen på 
eventyr hotellet Dalen Hotel som 
ble bygget i 1894. En overnatting 
her er en et helt spesiell og 
uforglemmelig opplevelse.

Det er mange trivelige plasser: 
Skien: Fritidsparken
Nome: Telemark kanalcamping, Hogga 
bobilcamping
Kviteseid: Kilen Feriesenter
Tokke: Bandak camping, Buøy camping 
og Bobilparkering på Dalen brygge 
Notodden: Nesøya bobilcamp,  
Notodden camping
Sauherad: Norsjø Ferieland, Barnas 
camping Teksten, Lystang camping

OVERNATTING

HotellBobil og campingSlusevokterboliger

Bo i slusevokterboliger som ligger 
idyllisk til ved Eidsfoss sluser og 
Vrangfoss sluser. Boligene er 
bygget i 1892 i kanal  sveitserstil, 
har13 sengeplasser i hver bolig 
og er på 150m2. Bra med utstyr 
både inne og ute. Eidsfoss 
slusevokterbolig har også eget 
bakstehus. De som leier kan også 
bruke ventebryggene. 
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Telemark Kanalcamping i Lunde

Hogga bobilcamping
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MORGONDAGEN

Dagen i dag
ber med seg
arr frå fortida.

Den uopplevde 
morgondagen
er enno ikkje såra.

Sove langs kanalen

Kanaltur med overnatting
Ta deg god tid til å oppleve kanalen og 
unn deg en pakketur med overnatting 
på et av de komfortable hotellene. Nyt 
atmosfæren på kanalen og naturen rundt, 
før du avslutter med god mat og drikke på 
hotellet. Kanalbussen bringer deg tilbake 
til utgangspunktet hvor bilen står parkert. 

Følgende overnattingssteder tilbyr  kanal
pakker som kan bestilles hos Visit Telemark: 

• Thon Hotel Høyers, Skien

• Clarion Collection Hotel Bryggeparken, 
Skien

• Hotell Dag Bondeheim, Skien

• Norsjø Hotell,  Akkerhaugen  

• Morgedal Hotell, Morgedal 

• Quality Straand Hotel & Resort, Vrådal 

• Dalen Hotel, Dalen 

• Ønsker du overnatting i en rimeligere 
prisklasse er Lunde Vandrerhjem et godt 
alternativ.

Har du med deg tak over hodet i form av egen båt eller telt, behøver du ikke tenke 
på hvor du skal sove. Er du derimot interessert i å benytte deg av noen av de mange 
overnattingsmulighetene som finnes langs vassdraget, kan vi by på alt fra ærverdige Dalen 
Hotel fra 1894 til camping under åpen himmel. Du kan campe fritt eller bo på campingplass 
med de fasilitetene de tilbyr. Teltere som vil telte utenom teltplasser må følge Friluftsloven, 
som i korte trekk går ut på at det er lov å telte i to døgn i utmark dersom du er minst 
150 meter unna nærmeste bebodde hus/hytte.

Ved å leie slusevokterbolig på Eidsfoss og Vrangfoss eller fløterbrakka i Kviteseid kan en 
virkelig leve seg inn i livet på kanalen i gamle dager.

KANALPAKKETIPS 

Les mer og bestill på www.telemarkskanalen.no

Vers ved vannveien
Vers ved vannveien er et samarbeids
prosjekt mellom ildsjeler og biblioteker i 
de seks kanalkommunene. Til sammen 45 
dikt av lokale diktere er presentert langs 
hele kanalen. Den som tar bilde av 25 dikt 
får finnerlønn av Telemarkskanalen! 
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Slusevokterboligen på Eidsfoss

Dalen Hotel

Oddmund Haugen 
Vrangfoss slusevokterbolig Fo
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Kanalturtips for Tornerose
Skien – Lunde – Skien  

Er du den som nyter sommerkvelden til det fulle, og heller 
står opp litt senere neste dag, er dette kanalturen for deg.

Etter en liten busstur fra Skien til Lunde, kan du nyte Telemarkskanalen på 
ferden ned gjennom sluser og over åpne vann. I restauranten ombord får du 
kjøpt god mat og godt drikke.

Kl. 12:00  Avgang Hjellebrygga i Skien med kanalbuss
Kl. 13:00  Ankomst Lunde (200 meter å spasere til Lunde sluse)
Kl. 13:25  Avgang Lunde med kanalbåten
Kl. 17:30  Ankomst Hjellebrygga i Skien                                  Pris 735,
Parkér bilen gratis på Hjellebrygga i Skien      
(Husk parkeringsbevis  se oppslag.) For mer informasjon se www.kanalbaatene.no Fo
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Senk skuldrene og nyt den fantastiske naturen fra orkesterplass på dekket 
til kanaldronningen M/S Victoria. 

Tar du hele turen fra Skien til Dalen passerer du 7 sluseanlegg med 17 sluser. Inni-
mellom sluseanleggene åpenbarer det seg kultur historiske landskap, bratte fjell som i 
en storslagen vestlandsfjord, smale kanaler, åpent vann og stille innsjøer. 

Kanaldronningen seiler i daglig rute mellom Skien og Dalen fra 19. mai til 6. september.

Det er mulig å chartre M/S Victoria utenom de ordinære rute tidene. En kveldstur 
med kanalbåten, hvor dere nyter god mat og godt drikke, er absolutt å anbefale. M/S 
Victoria er sertifisert for 180 personer. 

Velkommen ombord!

På kanaltur med 
M/S Victoria

Annonser



En 
 kulturhistorisk 
 reise 

På eventyrhotellet Dalen Hotel som 
troner i enden av Telemarkskanalen, 
har promi nente gjester fra mange euro-
peiske kongehus hygget seg i 120 år. 

Hotellet som ble oppført i 1894 er omgitt av 
drager og spir, av mystikk og storhet. Byggestilen er 
inspirert av de norske stavkirkene og vikingetidens 
ornamentikk. En helt unik opplevelse der de 
historiske vingeslag kombineres med nåtidens 
fasiliteter og bekvemmeligheter.  M/S Henrik Ibsen 
anno 1907 er nennsomt oppgradert med dagens 
krav til komfort og service. Unn deg en klassisk 
kanaltur gjennom Telemarkskanalen opp til Dalen. 
En herlig kortreist historisk opplevelsespakke.

Dalen Hotel har sesong fra 10. april til 30. oktober 
og M/S Henrik Ibsen seiler i rutetrafikk på 
Telemarkskanalen fra 20. mai – 19. september.

Reis med kongen og dronningen 
av Telemarkskanalen. 
Pakkepris fra kr 4995, per person. 

Dag 1: Avreise fra Lunde med M/S Henrik 
Ibsen eller M/S Victoria. Lunsj ombord med 
et glass vin eller mineralvann. Overnatting 
på eventyrhotellet Dalen Hotel inkludert 
aperitiff og historiefortelling foran peisen. 
3 retters middag i hotellets restaurant.

Dag 2: Nyt hotellets frokostbuffet, ta 
med nistepakke og drikke i ryggsekken 
før avreise til VestTelemark museum.  
Vi spaserer fra museet till Ruigården. 
Tilbake på hotellet nytes «afternoon 
tea» med hjemmelagede kaker i hotellets 
hage. 3 retters middag serveres i hotellets 
restaurant. Kaffe serveres foran peisen til 
klassiske toner fra hotellets konsertpianist.

Dag 3: Avreise med M/S Victoria eller M/S 
Henrik Ibsen til Lunde med frokost om 
bord.

Kanalturtips med gullkant

www.dalenhotel.no Reservasjon +47 350 79 000 – post@dalenhotel.no
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Kanalpakker fra kr 750, per person
Se www.mshenrikibsen.no for flere reisetips

Annonser



Tlf: 35 95 50 00
www.norsjohotell.no

Velkommen til oss!

Annonser
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Vi har mye i Grenland som vi er stolte av. Den vakre Telemarkskanalen starter med første 
sluse i Skien sentrum. Kanalbåtene MS Victoria og MS Henrik Ibsen tar deg med ut på en 
fantastisk reise i natur og kultur gjennom sluser og kanaler.  

Henrik Ibsen er født og oppvokst i Skien. Selve hjemmet på Venstøp er Telemark 
Museums stolthet, og gjennom en tekstutstilling blir du også introdusert for noen av 
Ibsens tekster. Utstillingen viser også Ibsens dåpskjole og en av hans berømte flosshatter. 
Her er også et utkledningsloft der barna kan boltre seg.

Porsgrunds Porselænsfabrik, hvor det fremdeles er produksjon, er den eneste av sitt slag i 
landet. Her er også det nyåpnede Poselensmuseet Porsgrund. Via moderne teknologi og 
rundt 1.000 gjenstander kan du ta en reise gjennom porslensfabrikkens historie. Museet 
er åpent ons–lør fra kl. 11–16.

Vegg i vegg med utstillingen ligger produksjonslokalet til Porsgrund Porselæn og 
fabrikkutsalget deres. 

Kontakt VisitGrenland for mer informasjon om Skien og Grenland på tlf. 35 90 55 20 eller 
besøk Skien Turistkontor i Henrik Ibsensgt. 2 (Skien kommunes Servicekontor). 

Opplevelser i Skien og 
Grenland

visitgrenland.no

Herlige dager i hjertet av Telemark!

Norsjø Hotell
– 5 minutter å gå til 
Telemarkskanalen
 - Kun to timer fra Oslo
 - Gode møtefasiliteter på hotellet
 - Tur på Telemarkskanalen – gjerne med 

musikk om bord.
 - Kombiner med golfturnering på Norsjø 

golfpark!
 - Kombiner med wakeboard og vannski i 

Norsjø ferieland
 - 15 minutter til Bø Sommarland!

Opplev den unike Telemarkskanalen med 
sluser som åpnes og lukkes slik de gjorde 
for over 100 år siden! Kanalbåten M/S 
Telemarken har daglig avgang/ankomst 
fra brygga vår til og fra Lunde fra mai til 
august.

M/S Telemarken egner seg ypperlig for 
grupper, charter eller i rute. 

Kanalpakke  
Noe å feire, eller bare lyst til en 
tur på Telemarkskanalen?

Ta med familie og venner til middag, 
overnatting med frokost og kanaltur 
mellom Akkerhaugen–Ulefoss og Lunde. 
(evt. buss ene veien ikke inkludert)
 
Pris pr. person Kr. 1300,-
 
Mer informasjon telefon 35 95 50 00 
og www.norsjohotell.no
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kjører deg til 

Avhengig av hvor du ønsker på-/avstigning til Kanalbåtene kjører våre ekspressbusser helt fram til 
kanalen eller i korrespondanse med Kanalbussen. 

Ekspressbussene
b 180 Haukeliekspressen 
Oslo - Kongsberg - Notodden - Bø -  Seljord - Åmot - Haugesund/Odda - Bergen

b 182 Telemarkekspressen
Tønsberg -               - Larvik - Porsgrunn - Skien - Ulefoss - Bø - Seljord  

b 194 Grenlandsekspressen
Oslo - Drammen - Kronlia - Sundbyfoss - Siljan - Skien - Porsgrunn 

Finn din reiserute på www.telemarkbil.no eller ring 35 06 54 00

Kanalbussen
b Skien - Lunde b Ulefoss - Lunde b Ulefoss - Kviteseid b Ulefoss - Dalen 
b Dalen - Seljord - Bø - Lunde - Ulefoss - Skien  
b Kviteseid - Seljord - Bø - Lunde - Ulefoss - Skien

Kanalbussen kjøres i kanalsesongen 19/5 - 19/9. 

Kanalpakke med kanalbåt og kanalbuss eller kanalpakker inkludert overnatting bestilles hos 
Visit Telemark. Mer informasjon: www.visittelemark.no eller ring 35 90 00 20

b 182
b 194
b Kanalbussen

SKIEN
b 182
b Kanalbussen

ULEFOSS
b Kanalbussen
LUNDE

b Kanalbussen
KVITESEID

b Kanalbussen
DALEN

nor-way.no

Foto: Kåre Pedersen / Telemarkreiser

Haukeliekspressen           Telemarkekspressen           Grenlandsekspressen          Lokalruter i Vest- og Midt-Telemark



Vakkert beliggende mellom skog og fjell kun 15 minutter fra kanalen! Hotel og hytter 
med god standard. Beliggenheten ved Nisser gir mange muligheter; sightseeing med M/S 
Fram, båt og kanoutleie. Sandstrand med lekeområde og uteservering ved vannkanten. Fint 
turterreng, gondol til fjells og fine sykkelturer. 
Flott 9hulls golfbane på Fossøy ved Vrådal sentrum.

Vrådal – familiens sommereventyr!

www.vraada l . com

Annonse

Velkommen    til Vrådal!

Velkommen til  
TELEMARK MUSEUM!

www.telemarkmuseum.no

Annonser

SKIEN
Henrik Ibsen Museum:  
Besøk forfatterens barndomshjem. 
Hatteutstilling og fotoutstilling. 

Brekkeparken:  
Vakker herregård, Aall-familiens 
historie fra mirakelåret 1814,  
engelsk landskapspark,   
telemarksstuer og kafé

1.mai–31.august kl. 11–17

Ulefos Hovedgaard:  
Familien Aalls herskapelig hjem 
og Norges viktigste empirebygg. 
1814-historie og smykkeutstilling. 

31.mai–16.august kl. 11–17 
(Stengt mandager)

ULEFOSS
M/S Skarsfos AS v/Asbjørn Lia
Røråstangen 82, 3720 Skien
Telefon: 907 63 686 
E-post: info@skarsfos.no
www.skarsfos.no

SOMMERENS VAKRESTE

ER NÅ TIL LEIE!
EVENTYR

• Leies ut som møte- og selskapslokale hele året
• Bevertning fra rekebord til selskapsmat

• Sertifisert for 68 passasjerer
• Skjenkebevilgning med alle rettigheter

• Leies ut som møte- og selskapslokale hele året
• Bevertning fra rekebord til selskapsmat

• Sertifisert for 68 passasjerer
• Skjenkebevilgning med alle rettigheter

SOMMERENS VAKRESTE

EVENTYR
ER NÅ TIL LEIE!

• Leies ut hele året til turer 
på Telemarkskanalen og 
skjærgården utenfor

• Bevertning fra rekebord til 
selskapsmat

• Sertifisert for 68 passasjerer

• Skjenkebevilgning med alle 
rettigheter

M/S Skarsfos AS v/Asbjørn Lia
Røråstangen 82, 3720 Skien

Tlf: 907 63 686, E-post: info@skarsfos.no
www.skarsfos.no

Her møtes de 3 kanalbåtene hver dag, og på Lunde Slusekro serveres lunsj og 
middag i hyggelige omgivelser.

post@kanalcamping.no   I   www.kanalcamping.no   I   Tel: +47 91575421  

Kanalcamping med gangavstand til Lunde sluse

Velkommen til opplevelser i naturskjønne omgivelser!

• Campingplass
• Variert meny på Lunde Sluse kro
• Merkede sykkel og vandreturer

• Utleie av sykler, kano, kajakk med turforslag
• Gangavstand til Lunde sentrum
• Gjestehavn



VTM Eidsborg
Nytt, flott museumsbygg 
(sjå øvst) med utstillingar 
om bl.a. kraft utbygging og 
folke kunst, tempo rære 
utstil lingar og visingssenter 
for Statkraft. Ope heile 
året, matservering, kurs og 
selskapslokale. Stavkyrkje, 
turveg til brynesteinsbrotet 
og bygdetun med Noregs 
eldste loft.

Kviteseid bygdetun
På Kviteseid bygdetun 
kan du sjå korleis ein 
velståande gard frå tidleg 
1800tal i  VestTelemark 
såg ut. Museet formidlar og 
Kviteseid gamle kyrkje, ei 
steinkyrkje frå 1260, samt 
eit utstillingsbygg med blant 
anna ei jubileumsutstilling 
om bilethoggaren Gunnar 
Utsond. Sesongope.

Åmdals Verk Gruver
Gruvevandringar i gruver 
tilbake til 1691. 
Eiget muse umsbygg der ein 
kan studere gruvedrifta  
detaljert og levande i modell- 
form. Sesongope.

Kåra til årets museum i 2012

VTM Eidsborg og Norsk Skieventyr Morgedal er våre to heilårsopne 
museum med moderne utstillingar og god mat. Dessutan har me 8 

sesongopne museum med bygdetun, biletkunst, skulptur, kulturminner og 
gruvedrift. Nærmast Telemarkskanalen finn du desse:

VestTelemark Museum

Tlf. 35069090, e-post: post@vtm.no, www.vtm.no

Annonse

Annonser



Ulefoss Kulturarv

Cafe Slusa
Åpent alle dager fra 
kl 10.00 til kl 23.00 fra St. 
Hans og til langt ut i august.

Vi har kvelder med under-
holdning av alle slag.
Quiz hver onsdag. 
Øl- og vinrett.

Lannavegen 2, Ulefoss 
tlf. 902 82 998

Lille Ulefos
Bed & Breakfast i herregårdsmiljø på Lille Ulefos med utsikt 
over Telemarkskanalen.
Moderne rom med bad utstyrt med L´occitane’s rene såper og 
kremer. Nyt kontinental frokost servert i Annexet, Orangeriet  
eller kanskje på et bord i hagen mens kanalbåtene sluses 
forbi.

Bestill dine overnattinger på tlf. 980 84 234

Ulefoss 
Gjestebrygge
Åpent 12/6 til 16/8 kl. 10-
21. Godværsåpent i helgene 
før og etter sesongen.
En av Norges mest sjarm-
erende gjestehavner med 
kiosk og badeplass. Alle 
rettigheter, enkel servering.

tlf. 455 12 711

Vertshuset
Ulefoss
Åpent man, ons,tors 14-22
Fre, lør 13-22 / Søn 12-22.
Kinesisk, malaysisk og norsk 
mat. Pizza-meny. 
Uteservering om sommeren.
Take-away og selskapsmat.

Ulefossgt. 2, Ulefoss
tlf. 35 94 48 04

Øvre Verket
Spiseri
Åpent: Juni og September: 
fre.17-21.00, lør. 12-21og 
søn.12-20. I juli og august:  
tirs. til søn. fra 12-21 
Mandager stengt.

- Lunsj/a la carte/ 
- Alle rettigheter 
-  Alle typer selskaper fra 
 barnebursdager til bryllup
-  Catering
-  Tradisjonelle retter
-  Lokale og ferske råvarer
-  Espresso kaffe med 
 hjemmelagde kaker
-  Et entusiastisk team :-)

tlf. 991 64 073
spiserietovreverket@gmail.com

Ulefos
Hovedgaard
Åpent 31/5 - 6/8, tirsdag til 
søndag kl. 11-17.

Telemark Museum, 
tlf. 35 54 45 00
www.telemarkmuseum.no

Romnes kirke 
Åpent fra juni-september.
I naturskjønne omgivelser, 
vakkert beliggende på 
Romnes, står en autentisk 
middelalderkirke.

tlf. 35 94 62 62
www.nome.kirken.no

Øvre Verket
Åpent 4/7 – 31/8 kl. 12-17, stengt mandager. 
Øvre Verket er en unik samling arbeiderboliger. Årets tema 
er Ulefoss jernverk med spesiell fokus på kumlokkproduk- 
sjon. Det blir utstillinger, foredrag, konserter og marked. 
NYHET! På Øvre Verket får du gratis guiding fra 
13.juni-8.august hver tirsdag og lørdag fra kl. 14-15.

tlf. 995 57 763 – www.ovreverket.no

oppleve

spise

sove

Velkommen til

geoparken.no

telemarkskanalen.no

Annonser
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MATFESTIVALEN
MERSMAK
 I SKIEN 28. OG 29. AUGUST 2015

www.mersmakiskien.no

Mersmak i Skien, 

en folkefest for 

fremme av matglede, 

kunnskap, og 
interesse 
for mat.

85372 Annonse Kanalbrosjyre2015.indd   1 27.02.15   15.09



Kanalfolket ønsker deg 
velkommen!



Hvor lang tid tar det med egen båt?
En reise fra Skien til Notodden og tilbake 
kan gjøres på 3-4 dager. På turen fra Skien 
til Dalen og ned igjen bruker de fleste 
minst en uke. Ikke legg opp for stram 
tidsplan. Møt opp i god tid så du kan bli 
slusa gjennom i åpningstida. Og regn med 
at det kan blir litt venting på rutebåter.

Åpningstider ved alle sluseanlegg
• 19. juni – 13. august, kl 09.00 – 18.00.
• Pga. rutebåtpassering er det lurt å møte 

opp i Løveid sluse før kl. 16.00.
• Før og etter sesongen sluses hver 

fredag i Skien og Løveid kl. 09.00 – 
12.00. Bestill seinest dagen før på tlf. 97 
08 94 49 på dagtid mandag  fredag.

Priser
Prisene varierer med størrelsen på båten; 
under 8 m, 812 m og over 12 m.
• Skien – Norsjø til Notodden tur/retur 

kr. 800, kr. 1.000 eller kr. 1.200.
• Skien – Norsjø til Dalen tur/retur  

kr 2 100, kr 2 700 eller kr 3 300
• Kano og kajakk er halvparten av 

minstepris.
Slusene i Skien, Ulefoss og Hogga har 
betalingsterminal.

VHF i Telemarkskanalen
Alle sluseanlegg har VHFsamband. Bruk 
kanal 9.

Kanalen er drikkevannskilde
Hele kanalvassdraget og spesielt Norsjø 

Informasjon for fritidsbåter
er drikkevann for mange mennesker. Det 
er ikke tillatt å tømme septik, avfall eller 
søppel i vannet. Bruk kanalens anlegg for 
septiktømming eller tøm tanken før du 
går inn i vassdraget og bruk toalettene på 
land mest mulig.

Toalett og dusj
Hjellebrygga i Skien, Løveid, Ulefoss 
gjestehavn, Vrangfoss, Lunde, Kviteseid 
brygge, Lårdal brygge, Dalen brygge. 
Akkerhaugen Vestre brygge, Norsjø 
Ferieland og Nesøya gjestehavn på 
Notodden.

Septiktømming for båt
Hjellebrygga, Ulefoss gjestehavn, 
Kviteseid, Dalen,  Akkerhaugen.

Drivstoff
Mellom kysten og kanalen:
• Langesund
• Stathelle Marina
• Esso ved Frednesbrua i Porsgrunn
Langs kanalen
• Ulefoss gjestebrygge har diesesel og 

bensin.
• Norsjø Ferieland har diesel og bensin 

med kortautomat.
• Dalen Bryggje har diesel og bensin. 

Båtsportkart, seilingsleden osv.
Vi anbefaler alle å skaffe seg 
båtsportkartet for kanal vassdraget. 
Digitale kart er ennå ikke utarbeidet. 
Kartet selges i Skien, Ulefoss og Hogga 

sluser for 550 kroner. Seilingsleden er 
i motstrøms retning merket med hvite 
staker på styrbord og røde staker på 
babord. Der stakene står enkeltvis er det 
passe å holde 3-5 m avstand. Der stakene 
står som porter holdes midt mellom. 
Stakene kan komme ut av posisjon, så 
navigasjon må sammenholdes med kartet. 
All navigasjon må skje etter sjøveisreglene 
og på eget ansvar. Maks fart i havneanlegg 
og leder er 5 knop. Ta uansett alltid 
hensyn til padlere og fortøyde båter langs 
land.

Største mastehøyde og 
maksimumsmål på båter
Største mastehøyde = høyde på mast  
inkl. antenner o.l. fra vannflaten, ved 
normal vannstand. Det er mulig å avmaste 

før Skien, ring tlf. 35 58 43 63 eller  
35 58 43 82. 
Maksimal mastehøyde under faste bruer:
• SkienDalen 12,8 m, ved gamle Ulefoss 

bru.
• Skien-Notodden 16,0 m, ved Elstrøm 

bru i Skien. 
Maksimum skrogmål i slusekamrene: 
• Lengde 100 fot - 30,5 m.
• bredde 21 fot - 6,4 m.
• Kjøldybde 8 fot - 2,4 m.

Åpning av bruer
Bruvakta i Porsgrunn. To bruer med fri 
høyde på 13m og 8m. VHF kanal 12 eller 
tlf. 35 93 16 08.

Sundkilen svingbru v/ Kviteseid har fri 
høyde 4 m. Åpnes på signal til vaktmann 
på brua kl. 9.00-11.00 og kl. 16.00-18.00 
alle dager i småbåtsesongen. 

Les mer om fritidsbåter på kanalen på www.telemarkskanalen.no

Ta kanalbuss den ene veien
Det går buss som korresponderer med kanalbåtene ved de fleste 
anløpsstedene, slik at en kan komme tilbake til utgangspunktet.
Her er noen av de mest brukte kombinasjonene av buss og båt:
• Båt fra Skien til Lunde kl. 8.10, buss tilbake
• Båt fra Skien til Dalen kl. 8.10, buss tilbake
• Buss fra Skien til Lunde kl. 12.00, båt tilbake.
• Buss fra Ulefoss til Lunde kl. 12.35, båt tilbake.
Se andre muligheter for korrespondanse på www.vkt.no eller ring 177. 
Bussbillett kommen i tillegg til båtbillett. Begge kan kjøpes på forhånd hos 
Visit Telemark.

Parkering 
Bilen kan stå gratis ved alle anløpssteder når en er på kanaltur.
På Hjellebrygga i Skien må en ha parkeringsbevis, som en får på båten eller 
kanalbussen.
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 M/S Henrik Ibsen  M/S Victoria  M/S Telemarken
 20.05–06.09  07.09–19.09  19.05–06.09  13.06–09.08

 Dager  1a)  3 5 7 3 4 5 6  1b)  2 4 6  Daglig c)

Avgang Skien 08:10 08:10 08:10
Avgang Løveid 08:40 08:40 08:40
Avgang Akkerhaugen    09:45
Avgang Norsjø Ferieland    09:55
Avgang Norsjø Golfpark*    10:20
Avgang Ulefoss 10:35 10:35 10:35 11:00
Avgang Eidsfoss 11:10 11:10 11:10 11:30
Avgang Vrangfoss 12:05 12:05 12:05 12:25
Ankomst Lunde 12:50 12:50 12:50 13:15
Avgang Lunde 13:05 13:05 13:05 13:05
Avgang Kjeldal 13:30 13:30 13:30 13:30
Avgang Hogga 14:00 14:00 14:00 14:00
Avgang Fjågesund* 15:20 15:20 15:20 15:10
Avgang Kviteseid l l l 16:20
Avgang Spjotsodd 16:10 16:10 16:10 l
Avgang Bandaksli* l l l l
Avgang Lårdal* 17:20 17:20 17:20 17:45
Ankomst Dalen 17:50 17:50 17:50 18:20

 M/S Henrik Ibsen  M/S Victoria  M/S Telemarken
 20.05–06.09  07.09–19.09  19.05–06.09  13.06–09.08

 Dager  1a)  2 4 6 3 4 5 6  1b)  3 5 7  Daglig c)

Avgang Dalen 08:35 08:35 08:35 08:10
Avgang Lårdal* l l l l
Avgang Bandaksli* 09:05 09:05 09:05 08:35
Avgang Spjotsodd 10:15 10:15 10:15 l
Avgang Kviteseid l l l 10:15
Avgang Fjågesund* 11:10 11:10 11:10 11:10
Avgang Hogga 12:25* 12:25 12:25* 12:25
Avgang Kjeldal 12:45* 12:45 12:45* 12:45
Ankomst Lunde 13:00 13:10 13:00 13:10
Avgang Lunde 13:25 13:25 13:25 13:45
Avgang Vrangfoss 14:05 14:05 14:05 14:35
Avgang Eidsfoss 14:50 14:50 14:50 15:30
Avgang Ulefoss 15:20 15:20 15:20 16:00
Avgang Norsjø Golfpark*    16:25
Avgang Norsjø Ferieland    16:50
Avgang Akkerhaugen    17:00
Avgang Løveid 16:50 16:50 16:50
Ankomst Skien 17:30 17:30 17:30

Skien - Dalen og Akkerhaugen - Lunde Dalen - Skien og Lunde - Akkerhaugen

Rutetider 2015 På Hjellebrygga i Skien må du ha parkeringsbevis som du får på båten eller kanalbussen, 
se oppslag på brygga.

1=mandag  2=tirsdag  3=onsdag  4=torsdag   
5=fredag  6=lørdag  7=søndag

NB! Fremmøte 30 min. før avgang i Skien, Ulefoss 
og Lunde. 15 min. før ved øvrige sluser/brygger.
NB! For parkering i Skien må du ha 
parkeringsbevis. Se oppslag på brygga!

a. M/S Henrik Ibsen seiler ikke i rute følgende 
mandager: 25.05.

b. M/S Victoria seiler ikke i rute følgende 
mandager: 25.05.

c. M/S Telemarken seiler ikke i rute fredag 
07.08 og lørdag 08.08.

* Stopper kun på forhåndsbestilling

Barn 0-3 år:  Gratis  Sykkel/sykkelhenger: kr. 200,  Kano/Kajakk: kr. 200,
Barn 4-15 år:  Kr. 75,- uansett strekning, gjelder for opp til to barn i følge med en betalende voksen. Ved flere en to  
 barn pr. voksen blir det 50% rabatt av voksen pris. (Ring Visit Telemark på 35 90 00 20 for å bestille)
Grupperabatt: En fri per 20 betalende. 
Returbillett:  50% rabatt uansett båt og gyldig i en uke. (Ring Visit Telemark på 35 90 00 20 for å bestille returbillett)
 NB! Det må vises frem billett med navn og legitimasjon ved ombordstigning. 

PRISER 2015        Skien  
Akkerhaugen  Akkerhaugen
Norsjø Golfpark  100, Norsjø Golfpark 
Ulefoss 275, 200, 100, Ulefoss  
Lunde 575, 450, 450, 475, Lunde 
Kviteseid/Spjotsodd 775,   675, 475, Kviteseid /Spjotsodd 
Lårdal/Bandaksli 975,   875, 575, 325, Lårdal/Bandaksli
Dalen 975,   875, 575, 325, 180,

Fremmøte 
30 minutter før avgang i Skien, Ulefoss og Lunde 
15 minutter før avgang ved øvrige sluser/brygger

Bestill turen på www.telemarkskanalen.no
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Ulefoss

Nes

AkkerhaugenGvarv

Bø

Lunde
Flåbygd

Kilen

Fjågesund
Vrådal

Kviteseid

Spjosodd brygge

Seljord

Flatdal

Morgedal

Brunkeberg

Høydalsmo

Lårdal

Fyresdal
Nissedal

Grova

Tørdal

Bostrak
Drangedal

Kragerø

Jomfruland

Treungen

Bandaksli

Vråliosen

Krossli

Storroan
1193m

Lifjell
1291m

Skafså

Dalen

Eidsborg

Åmot

Til Haugesund/Bergen

Neslandsvatn
E 18

359

360

32

356
356

38

363

351

41

38

38

355

45

38

45

41

36

DANMARK

SVERIGE

Hirtshals

Gøteborg

Strømstad
Larvik

Sande�ord

Oslo

Skien

Dalen
Ulefoss

Notodden

Langesund

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Til Kristiansand

3

4
5

6

9

8

7

N

S

ØV

DALEN
72 m.o.h

HOGGA
65-72 m.o.h

Løftehøyde 7m
2 slusekammer

KJELDAL
62-65 m.o.h

Løftehøyde 3m
1 slusekammer

LUNDE
59-62 m.o.h

Løftehøyde 3m
1 slusekammer VRANGFOSS

36-59 m.o.h
Løftehøyde 23m

5 slusekammer

EIDSFOSS
26-36 m.o.h

Løftehøyde 10m
2 slusekammer

ULEFOSS
15-26 m.o.h

Løftehøyde 11m
3 slusekammer

LØVEID
5-15 m.o.h

Løftehøyde 10m
3 slusekammer

SKIEN
0-5 m.o.h

Løftehøyde 5m
1 slusekammer

BANDAK KVITESEID-
VATNET

FLÅVATN

NORSJØ

Oslo - DALEN 225 km

Oslo - SKIEN 134 km

SKIEN - Larvik 34 km

SKIEN - KRISTIANSAND 186 km

Bergen - SKIEN 381 km

Bergen - DALEN 271 km

10

11

EIDSFOSS

ULEFOSS
VRANGFOSSLUNDE

KJELDAL

HOGGA

34



E 18

Kils�orden

E 134

Flåvatn

Bandak

Kviteseidvatnet

E 134
E 134

Norsjø

Heddalsvannet

36

36

SAUHERAD

NOTODDEN

TOKKE

Hjuksevelta

Notodden

Heddal

Til Stavanger

Til Kongsberg/Oslo

KVITESEID

NOME SKIEN

Skien

Porsgrunn

Brevik

Stathelle

Langesund

Til Oslo

Skotfoss

Ulefoss

Nes

AkkerhaugenGvarv

Bø

Lunde
Flåbygd

Kilen

Fjågesund
Vrådal

Kviteseid

Spjosodd brygge

Seljord

Flatdal

Morgedal

Brunkeberg

Høydalsmo

Lårdal

Fyresdal
Nissedal

Grova

Tørdal

Bostrak
Drangedal

Kragerø

Jomfruland

Treungen

Bandaksli

Vråliosen

Krossli

Storroan
1193m

Lifjell
1291m

Skafså

Dalen

Eidsborg

Åmot

Til Haugesund/Bergen

Neslandsvatn
E 18

359

360

32

356
356

38

363

351

41

38

38

355

45

38

45

41

36

DANMARK

SVERIGE

Hirtshals

Gøteborg

Strømstad
Larvik

Sande�ord

Oslo

Skien

Dalen
Ulefoss

Notodden

Langesund

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Til Kristiansand

DANMARK

NORGE

SVERIGE

TELEMARK

Hirtshals

Gøteborg

Sandefjord

Oslo

Skien

Dalen
Ulefoss

Notodden

Langesund

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Strømstad
Larvik

2

1

2 Munken

9 Lårdal

6 Kilen

5 Flåbygd

11 Gvarv

14 Notodden

4 Lunde

1 Skien

Informasjon og 
bestilling

Bestill din tur 
med kanalbåt eller 
kombinasjon  av kanalbåt, 
buss, overnatting, sykkel, 
padling, og attraksjoner 
i dag for å være sikret 
plass på båten.
Tlf: +47 35 90 00 20
telemarkskanalen.no

Kjekt å vite
Avstand i km på veg

 Oslo Bergen Kristiansand Larvik Skien

Dalen 225 271 210 165 134

Notodden 111 360 257 107 76

Ulefoss 155 351 213 62 31 

Skien 134 381 186 34  

12

13

14 Sluseanlegg

Gjestehavn

Hytter, hus leiligheter og rom

Telt, camping og bobil

Utleie av sykkel

Turistinformasjon

Hotell, B&B og vandrehjem

Flyplass

Togstasjon

Utleie av kano/kajakk

Lystang

Munken

13 Lystang

3 Ulefoss

7 Vrådal

8 Kvitseid

10 Dalen

12 Akkerhaugen

Utgiver: Telemarkskanalen FKF og Telemarkskanalen regionalpark
Utgitt: april 2015, Opplag: 25 000
Idé, design og grafisk produksjon: Reklamehuset Wera

For-og baksidefoto: Ole Bjørn Ulsnæs
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

EIDSFOSS

ULEFOSS

LØVEID

SKIEN
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