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KART av høy kvalitet i målestokk
1:250 000 hvor sykkelturen er tegnet
inn med avstandsanvisninger.

25 SYKKELTURER delt inn i seks hovedkapitler
som dekker de ulike områdene i fylket.

4
16 – Opplev middelalderen i Numedal
(GEILO)-ÅNEVATN-RØDBERG-VEGGLI-ROLLAG-KONGSBERG

Sykkelturen gjennom Numedal
er en klar vinner. Dalføret byr på
flere middelalderbygninger enn
noe annet sted i landet. Men
først går turen i flott fjellnatur
gjennom Smådøldalen til Uvdal stavkirke. Deretter følger du
parallellveier det meste av strekning til Kongsberg. Flere interessante overnattingssteder.
Numedalsruta (Geilo-Larvik) er skiltet
med nr 5, og den øvre delen av sykkelruta ble i 2002 vurdert som den beste
av 8 sykkelruter i Norge da den ble testet av Syklistenes Landsforening. Den
nederste delen av Numedalsruta går
fra Kongsberg til Larvik (se tur 17).
Du kan velge å starte på Geilo. Da
må du i 30 km følge rv 40 over tre fjell-
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Tre fjelloverganger til Ånevatn

Numedal og
Kongsbergdistriktet

16

TEMAartikler som forteller om attraksjoner
og kuriositeter langs sykkelruta.

overganger til Ånevatn. Alternativet
er drosje eller buss. Også fra Rødberg
til Norefjord (12 km) må du ut på rv 40.
Utover dette følger sykkelruta en
stille grusvei i Smådøldalen, og stille
parallellveier med asfaltdekke gjennom dalføret. Langs ruta finnes flere
særegne overnattingssteder tilrettelagt for syklister (syklistVelkommen).
To av disse er tildelt Olavsrosa av
Norsk Kulturarv: Sevletunet og Søre
Traaen. Og på Veggli kan du overnatte
i en jernbanevogn med sovekuper. Det
kan være lurt å bestille overnatting
på forhånd, eller kjøp en sykkelpakke
fra Kongsberg turistservice. Det er
få provianteringsmuligheter mellom
tettstedene. Bergensbanen til Geilo,
buss- og togforbindelse fra Kongsberg. Egen sykkelguide og nettside som
beskriver Numedalsruta i detalj:
www.numedal.net/numedalsruta.

| Kap 4 – Numedal og Kongsbergdistriktet

Strekningen fra Geilo til Ånevatn (30
km) langs rv 40 innebærer tre fjelloverganger hvor veien stiger 200-250
høydemeter til cirka 1000 meters nivå.
Dette er ikke uoverkommerlig, og du
får betalt i form av storslått utsikt
bakover mot Hallingskarvet, samt
solide utforkjøringer. Rv 40 har ingen
sterk trafikkbelastning her, og det er
lite tungtrafikk. Ønsker du å unngå
dette partiet, start fra Ånevatn.
Fra rundkjøringen på Geilo (794
moh) mellom rv 7 og rv 40, følges sykkelveien langs rv 40 et stykke. Deretter
bærer det ut på selve riksveien i bakkene opp til Kikut (1010 moh). Veivesenets skilt forteller at maks stigning
er sju prosent – og det merkes godt
i beina. Etter en kort strekning i «tregrenseterreng», går det nedover i en
lang, til dels slak bakke til Skurdalen.
Deretter er det på’n igjen opp til 1000
meters høyde, før veien faller til Dagali, og du krysser Numedalslågen for

Rallarvegens historie

Sykkelrute 5 følger rv 40 fram til Ånevatn

første gang. Dagali er utgangspunkt
for spennende raftingturer i Lågen.
Her er hotell, campingplass og butikk.
Husk å proviantere, for det er nesten
50 km til neste mulighet. Deretter tar
du fatt på den siste lange stigningen
til Ånevatn (1000 moh).

Smådøldalvegen
Ved Ånevatn svinger sykkelrute 5 inn
på Smådøldalvegen (bomvei, grus).

De fleste velger å trille i Myrdalssvingene.
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lingen i Paris. Hotel Fretheim fra 1880
er bygget i sveitserstil. En fin avslutning på sykkelturen kan være en båttur til Bergen. Eller tog opp Flåmsdalen – en svært populær tur for
turister. Underveis stopper toget slik
at turistene kan høre Huldra synge i
fossen.

Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bydetun er verdt et besøk.

Stortinget vedtok i 1894 at det skulle
bygges en jernbaneforbindelse mellom Kristiania og Bergen. Men før
arbeidet kunne starte, måtte det bygges en transportvei opp i fjellet for å
frakte materialer, redskap, sprengstoff,
ved og mat til fjells. Langs hele veien
vokste det fram brakker, stasjonsbygninger og vokterboliger som skulle gi
losji og kontorplass i arbeidsperioden.
Arbeidet med anleggsveien startet
fra Voss til Uppsete. Deretter stod
Flåmsdalen for tur, og videre opp Kleivagjelet og gjennom Moldådalen. Høsten 1902 lå Rallarveien ferdig helt fram
til Haugastøl. Derfra ble det benyttet
båt over Ustevatn til Ustaoset.
De store snømengdene i fjellet
skapte mye ekstraarbeid. Hver vår
måtte hundrevis av sesongarbeidere
brøyte veien før den ble stengt til slutten av juni for å tørke. Først da kunne
transporten begynne. I 1909, 15 år etter
stortingsvedtaket, passerte det første
toget over høyfjellet.
Etter flere tiår i glemmeboka ble
anleggsveien på 70-tallet satt i stand
av ungdommer fra hele Europa på en
arbeidsleir arrangert av Norske Ungdomsherberger. I 1974 ble Rallarvegen
gjenåpnet, men denne gangen for sykkeltrafikk. Men selve sykkeleventyret
startet ikke før i slutten av 1980-tallet.

Nedre Buskerud og
rundt Drammensfjorden
1 – Lahellholmen og gamle Drammensbanen

Turen kan avsluttes på Myrdal stasjon, eller du kan ta lokaltoget gjennom Gravhalstunnelen til Uppsete
stasjon og fortsette sykkelturen i
storslåtte omgivelser ned til Voss.
Det vanligste er å fortsette ned
Flåmsdalen til Flåm. Veien går bratt
ned i 17 slynger. Den har mye vannskader og hull, så de fleste foretrekker å
trille sykkelen. Vel nede omsluttes du
av bratte fjell og vannfall som stuper
16 – Opplev middelalderen i Numedal
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DRAMMEN-GILHUS-LAHELL-DRAMMENSBANEN-HUSEBY

Flott søndagstur til Drammensfjorden med mange muligheter
for å bade. Deretter opp gjennom bebyggelsen til Spikkestad
for å følge Oldtidsveien fram til
den nedlagte Drammensbanen.
Fra turveien på den gamle jernbanetraseen får du storslått
utsyn over byen og fjorden. Ved
Huseby er det et historisk sus
over St. Hallvards brønn og gravhaugene.

utfor. Ved Kårdal fellesstøl treffer du
mange geiter. Fortsett gjennom en
uopplyst tunnel på 100 m, Norges første, før du passerer gårdene Melhus
og Berekvam. Nederst i bakken er det
flott å gjøre en stopp for å nyte utsynet tilbake mot Flåmsdalen, før du
fortsetter ut mot Aurlandsfjorden.
Turiststedet Flåm vokste fram
rundt 1850. Ved Flåm stasjon står villa
Solhaug, et tømmerhus i dragestil
som i 1889 var med på verdensutstil-

Kap 3 – Øvre Buskerud og fjelltraktene

Turen er svært lettsyklet, bortsett fra
bakkene opp til Spikkestad. Det er sykkelvei nesten hele veien, og turen
egner seg like godt for gammel som
ung. Kiosk på Gullaug (bensinstasjon)
og på Spikkestad. Servering: Lierkroa.

15 – Rallarvegen – fortsatt like populær

«offshore» terminal med dypvannsbrygge som kan motta store fartøy.

STREKNING: Drammen-Lahellholmen-Drammensbanen-Drammen.

Fjorden Drofn

15

Geitene ved Kårdal fellesstøl er populære fotoobjekter.

Til Flåm (eller Voss)

Det er populært å sykle langs Fjordparken på Bragernessiden.
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Kap 1 – Nedre Buskerud og rundt Drammensfjorden

Fjordparken
I Drammen følger du elva fra Bragernes torg, fra Erik Børresens gate
på flott sykkelvei. Du passerer Aass
Bryggeri, Norges eldste bryggeri fra
1834, og fortsetter på sykkelveien
til Fjordparken og de mange små bruene som er bygget i harmoni med
jernbanebrua – som er Norges lengste. Over deg går motorveibrua – også
denne Norges lengste. Fjordparken er
anlagt oppå gamle fyllinger i 1994,
og følger du turveien helt ytterst,
får du fritt utsyn over Drammensfjorden.
På den andre siden av Bragernesløpet ligger øya Holmen, hvor mesteparten av godshåndteringen over
Drammen havn skjer i dag. Bilrad
på bilrad står og skinner i sola. Siden
istiden har øya hevet seg med 4 mm
hvert år, og i dag er den en moderne

Tilbake til ABB og Osram på Brakerøya
følger du sykkelveien over E18 og kommer inn på Lierstranda. Sving straks til
høyre over brua ned til Terminalen.
Her ligger havneanlegget med tømmerterminalen til Tofte Cellulosefabrikk. Allerede i Snorre fortelles det
hvordan vikingene seilte langskipene
opp fjorden Drofn. På 1700-tallet var
dette Norges hovedutfartsåre for
tømmereksport, og senere på attenhundretallet startet papireksporten.
I dag er det meste av eksporten snudd
til import av frukt, grønnsaker og biler.
Du passerer Gilhus bruk. Gården
Gilhus ble antakelig ryddet i vikingtida, og navnet kommer fra det norrøne gildihus, som har sammenheng
med at gården var senter for bondegilder eller andre festligheter. Ta av
til Gilhusodden, som har lang tradisjon som badestand og festplass for
hele drammensområdet. Her finnes
brygge, benker, grill og sandvolleyballbane.

LENGDE: 25 km.

1

SKILTET: Nei.

FAKTA

Buskerud-best

ATTRAKSJONER: Fjordparken,
Gilhusodden, Engersand, Lahellholmen, Husebyhaugene og
St. Hallvards brønn.
OVERNATTING: Drammen.
VANSKELIGHETSGRAD/TERRENG/
VEIDEKKE: Lettsyklet. Bratt opp til
Spikkestad. Mest asfalt, noe grus.
TRAFIKK: Størsteparten av veien
går på sykkelveier og turvei.
TRANSPORT: Buss til Gullaugkleiva.
Lokaltog Spikkestad, Lier, Brakerøya, Drammen.

FAKTA med
nyttige opplysninger om turen
og hvor du finner
mer informasjon
om denne.

MER INFO:
www.drammen.kommune.no
tlf. 32 80 60 90,
www.drammenhavn.no
www.royken.kommune.no
tlf. 31 29 60 00,
www.lier.kommune.no
tlf. 32 22 01 00.
KART: Sykkelkart Drammensregionen, Drammen kommune. Oslokartboka, 1:20 000, Cappelen.

1 – Lahellholmen og gamle Drammensbanen
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Opplev Buskerud
SYKKELTURER I BUSKERUD tar deg gjennom
fylkets mangfoldige natur til severdigheter, byer, tettsteder, badeplasser og idyller. Underveis fortelles
det om historiske begivenheter og hva du kan se og
oppleve.
Blant bokas 25 turer kan nevnes: den populære
Rallarvegen, Numedalsruta, Eventyrvegen, Sølvveien,
Gruveåsen i Kongsberg, langs Krøderen til Blaafarveværket, Golsfjellet, Skarveheimen,Vassfaret, Lierbanen,
Røyse i Tyrifjorden, over Krokskogen og gjennom Finnemarka. Flere av turene kan kobles sammen til lengre
rundturer og gjennomgående ruter langt utenfor fylkes

grenser, som fra Oslo til Bergen, og til Larvik, Notodden,Telemarkskanalen og Valdres. Noen av turene er
skiltet og tilrettelagt for syklister, andre er velegnet
og har lite trafikk. Eget planleggingskapittel. Stigningsforhold og trafikksikkerhet er vurdert for hvert tur.
Informasjon om overnatting og transport. Kart i målestokk 1:250 000. Gjennomillustrert. 196 sider.
Av: Yngve Carlsson og Sissel Jenseth.
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